Bröllop i Villa Viks matsalar
– några praktiska detaljer

Festlokalen ni bokat är tillgänglig för er under festen, övriga tider för förberedelse och
dekoration är efter överenskommelse, oftast under eftermiddagen dagen innan festen. Andra
tidpunkter som ligger utanför den tid då Villa Vik är bemannat debiteras med 500 kr per
påbörjad timme.
Om ni vill låna teknisk utrustning av oss så tillhandahåller vi projektor och projektorduk
utan extra kostnad. Dator med kabel tar ni själva med. Om ni behöver testa utrustningen
görs det lämpligast i samband med ev. avstämning dagen innan festen.
Vi dukar gärna med era egna bordsdekorationer, placeringskort, programhäften mm. Se
bara till att allt är förberett och tydligt uppmärkt så att vi kan lägga ut dem så som ni
önskar.
Vi behöver få era önskemål på bordsplacering senast kl. 12 dagen innan festen.
Önskemål om färgval på blomsterdekorationer behöver ni meddela senast två veckor innan
festen.
För att kunna tillgodose behov av specialkost och allergier behöver ni anmäla dessa till
oss senast en vecka innan festen. Märk ut ev. specialkost på respektive namn på en kopia
av bordsplaceringen till köket så att alla gäster får sin mat samtidigt.
Justering av antal gäster görs senast tre dagar innan festen (upp till 10% av
deltagarantalet). Avbokningar som sker efter det debiteras.
Det är inte tillåtet att ha konfetti i någon form, isfacklor eller kasta riskorn. Ej heller
medhavd mat och dryck eller alkoholhaltiga drycker. Detta gäller även i vår trädgård.
Om ni vill ha fyrverkerier så måste ni ansöka om tillstånd för det hos polisen. Vi behöver få
en kopia på tillståndet.
Om ni önskar att lämna kvar presenter, dekorationer och teknisk utrustning för att hämta
senare så går det bra att göra det under ordinarie öppettider. Vill ni hämta vid en annan
tidpunkt när vi inte har personal på plats debiterar vi 500 kr per påbörjad timme.
Om ni önskar att ha er vigselceremoni på Villa Vik så får ni disponera piren vid sjökanten
eller trädgården utan extra kostnad. Ström finns vid piren om ni behöver koppla in elektrisk
utrustning. Vid dåligt väder går det bra att ha ceremonin inomhus men behöver ni en annan
lokal utöver festlokalen till vigseln tillkommer en lokalhyra på 1 000 kr för
iordningsställande.
För fotografering disponerar ni trädgården fritt under dagen.
Vi hoppas att ni kommer att få en underbar bröllopsdag.

Vi på Villa Vik

