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balingsholm herrgård ab
Balingsnäsvägen 27, 141 91 Huddinge · 08–608 88 80 · info@balingsholm.se · www.balingsholm.se

ad trevligt att ni tänker på oss när ni planerar ert bröllop! 

Med närhet till sjö och natur, fin herrgårdsmiljö och vacker matsal med 
sjöutsikt som bekvämt rymmer 90 personer är Balingsholm ett utmärkt 

alternativ för en lyckad bröllopsfest. 

Vi har 49 hotellrum varav 36 dubbelrum, 12 queensizerum (140 cm) och ett 
bröllopsrum med en exklusiv kontinentalsäng från Elitsängar (160 cm). Boende 
kostar från 725 kr/person i samband med bröllop. Bokar ni fler än 12 personer med 
logi, ingår frukost. 

Bröllopspaket kostar från 1.395 kr/person. Då ingår trerätters bröllopsmeny, 
brudskål, personal och vacker dukning med blommor på borden. Ni har hela 
herrgården för er själva fram till 24:00! På vår hemsida finner ni några exempel på 
menyer och de anpassas gärna efter era önskemål – www.balingsholm.se/mat-dryck

Här på Balingsholm finns det fina miljöer att viga sig på, både inomhus och 
utomhus. Vår populäraste plats är herrgårdens baksida med utsikt över sjön. 

Balingsholm har fullt serveringstillstånd och vi erbjuder viner från 395 kr/flaska, 
starköl från 65 kr samt alkoholfria alternativ från 30 kr.

Det finns möjlighet för dans och eventuellt band/DJ som spelar. Det får plats ett 
litet band med dans på glasverandan. 

Priserna gäller för sällskap från 60 bröllopsgäster på lördagar från 1 maj till 30 
september. För mindre sällskap – tveka inte att höra av er med en förfrågan.

Hör av er om ni har frågor eller funderingar. Ring gärna och boka tid för personlig 
visning. Välkommen med er bokning!

Här hittar ni bröllopsbilder och prislista.

Varmt välkommen till Balingsholm!

Familjen Orrvik med personal
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Bröllopspaket  fr. 1.395:-

Timpris efter midnatt  3.000:-

Vigsel på Balingsholm 2.000:-

Middag och uppladdning inför morgondagen (per person) fr. 400:-

Boende 1p Enkelrum (inkl frukost) 1.050:-
Boende 2p Dubbelrum/Queen size 1.450:-
 
Boende 1p Enkelrum (inkl förlängd frukost) 1.100:-
Boende 2p Dubbelrum/Queen size (inkl förlängd frukost) 1.550:-
 
Boende 1p Enkelrum (inkl brunch) 1.150:-
Boende 2p Dubbelrum/Queen size (inkl brunch) 1.650:-

Fotografering av bröllop 
Vi kan varmt rekommendera Elin Selin, www.elinselin.com
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Med reservation för prisändringar.


