Presteruds Herrgård
Hyra Herrgården
Välkommen att hyra Presteruds Herrgård! En vacker byggnad med lokaler som passar perfekt för
bröllopsmottagning, mingel, middag och dans, men också för andra evenemang som släktkalas
Här finns även två sviter för övernattning. Herrgårdsparken passar utmärkt för sommarbröllop.
Pergolan är en lämplig plats för vigsel i det gröna och vid bryggan kan man göra en häftig entré genom
att anlända till festen med båt!
Lokalen rymmer upp till 150 personer (108 sittplatser).
Presteruds Herrgård / Kristinehamn Herrgårdscamping & Stugor erbjuder enbart uthyrning av lokaler
och logi, men vi tipsar gärna om lokala leverantörer av till exempel mat, blommor och musik.

Priser 2021
2 dagar (1 natt)
3 dagar (2 nätter)

13000:17000:-

För hyra av fler dagar tillkommer 4000:-/dag. Tillträde till Herrgården ges från
klockan 09.00 på ankomstdagen fram till klockan 15.00 på avresedagen.

Vad ingår i hyran?
• Lokaler på våning 1 och 2 inklusive
de två sviterna för övernattning
(max 2 personer per svit vid övernattning)
• Herrgårdens permanenta möblemang
inklusive cateringkök

• Herrgårdsparken och bryggan
• Städutrustning
• Bord och stolar till festsalen, antal efter
överenskommelse (ni möblerar själva
som ni vill)

Vad kan ni hyra till?
• Vita stolsöverdrag
• Vita bordskjolar
• Vita bordsdukar (rektangulära)
• Vita bordsdukar (runda)

30:-/st
50:-/st
50:-/st
100:-/st

Hur går det till vid bokning?
Är ni intresserade av att boka Herrgården till ert evenemang tar ni först kontakt med oss för att undersöka
tillgänglighet. Därefter reserverar vi Herrgården åt er och ni betalar en depositionsavgift på 5000:-. Bokningen
är bindande när depositionen är betald. Slutfakturan ska vara betald senast 40 dagar innan ankomst. Vid
avbokning tidigare än 40 dagar före ankomst återbetalas hela den inbetalade hyran med avdrag för depositionsavgiften. Vid avbokning senare än 40 dagar före ankomst sker ingen återbetalning. Eventuella tillval faktureras
i samband med utcheckning.
Vänligen observera att då det är högt tryck på bokningar under sommarens helger är
dessa i första hand reserverade för bokningar med logi i Herrgårdscampingens stugor.

Boende på Herrgårdscampingen
Kristinehamn Herrgårdscamping ligger i anslutning till Herrgården vilket är perfekt om man har många
tillresande gäster som vill övernatta i samband med ert evenemang. Totalt finns det på Herrgårdscampingen 60 stugor med över 200 bäddar.
Stugorna på Herrgårdscampingen är av varierande storlek och standard. Nedan kan ni se en liten
sammanställning över Herrgårdscampingens stugor. Mer detaljerad information och bilder finns på
Herrgårdscampingens hemsida, www.herrgardsliv.se.
Antal:
15
10
10
9
10
5
1

Stugnamn:
Skymningsstugorna
Presterudsstugorna
Båthusen
Brostugorna
Picazzobyn
Alléstugorna
Sjövillan

Antal bäddar:
2-4 bäddar
4 bäddar
4 bäddar
4+2 bäddar
4+1 bäddar
4+1 bäddar
4+2 bäddar

Övrigt:
Kokplatta
Spishäll, WC
Spishäll, dusch/WC
Spis med ugn, frys, diskmaskin, dusch/WC
Spishäll, frys, diskmaskin, dusch/WC
Spis med ugn, frys, diskmaskin, dusch/WC
Spishäll, frys, diskmaskin, dusch/WC

Pris från:
400:-/stuga/natt
690:-/stuga/natt
890:-/stuga/natt
1190:-/stuga/natt
1190:-/stuga/natt
1290:-/stuga/natt
1290:-/stuga/natt

I alla stugor finns kylskåp, kaffebryggare, vattenkokare, mikrovågsugn, köksredskap, TV och städutrustning. Alla har möblerade terrasser. Lakan/handdukar ingår ej i stughyran men kan köpas till, liksom
slutstädning om man inte vill städa själv vid avresa.

Vill ni reservera stugor till ert evenemang?
Börja med att ta reda på vilka stugor ni är intresserade av samt räkna ut hur många ni tror att ni kommer
behöva. Ta sedan kontakt med oss för att undersöka tillgänglighet. När vi reserverar stugorna åt er
kommer ni att få en bokningskod att lämna ut till era gäster som de i sin tur anger till oss vid
bokning. På det viset blir ni aldrig inblandade i era gästers bokningar och betalningar. Gästerna har då
även möjlighet att välja ett annat boende än det ni reserverat åt dem samt själv välja om de önskar hyra till
lakanset eller slutstädning.
Reservationen av era stugor kommer att ligga kvar fram till 2 månader innan er bokning, därefter
kommer eventuellt kvarvarande stugor att plockas bort. De som vill boka efter den tidpunkten gör det i
mån av plats. Er unika bokningskod ska alltid uppges oavsett när bokningarna görs.

Praktisk information för ert evenemang
När ni hyr Presteruds Herrgård till ert evenemang får ni tillgång till alla lokalerna på våning 1 och 2 och
ni får själva disponera dem som ni önskar. Ni kommer få tillgång till det antal bord och stolar ni behöver
till er bröllopsmiddag men ni får själva ta hand om möbleringen. Det kommer inte finnas någon personal
på plats i Herrgården så ni får också ansvaret för säkerheten. Inför en sådan här fest kan det vara smart att
utse någon av bröllopsgästerna som ni litar på som kan ansvara för säkerheten under er vistelse så att ni
själva inte behöver tänka på detta.
Här nedan följer lite praktisk info som vi tror ni kommer ha nytta av inför er planering. Är det någon
information ni saknar är det bara att säga till så ska vi besvara era frågor så gott vi kan!

Mat och dryck
Mat och dryck till er fest ordnar ni med själva, antingen med hjälp av ett cateringbolag eller på egen hand.
På våning 2 i Herrgården finns ett cateringkök med diverse enklare köksutrustning. Observera att köket
inte är lämpligt för tillredning av större mängd mat, och inget porslin eller övrig utrustning finns utöver
diskmaskin, stekhäll, ugn, kyl, frys, varmhållningsskåp och kaffebryggare.

Möblering
Festsalen på våning 2 kan möbleras på olika sätt beroende på antal gäster. Ni möblerar själva borden så som ni vill
ha det. Det finns 8 runda bord, 18 rektangulära bord och 108 stolar att tillgå. Här är några möbleringsförslag:
Alternativ 1: Runda bord (maximalt 6 bord) á 10 personer = 60 platser
Alternativ 2: Stort honnörsbord (18 platser) och 5 tungor (12 platser per bord) = 78 platser
Alternativ 3: Litet honnörsbord (6 platser) och 3 tungor (30 platser per bord) = 96 platser
Alternativ 4: Tre långbord (36 platser per bord) = 108 platser
Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 4

Inför ankomst
Senast onsdagen före ert evenemang träffas vi tillsammans med den/de personer som ni utsett till städ- och säkerhetsansvarig. Vi går gemensamt igenom Herrgården, kontrollerar larm och el samt godkänner städning mm. Säkerhetsansvarig får information om bl.a. larm, risker och kontaktpersoner och städansvarig ser i vilket skick Herrgården och
Herrgårdsparken ska lämnas vid avresa. På ankomstdagen kvitterar ni ut nycklarna till Herrgården i receptionen.

Städning
Alternativ 1:
Ni städar själva inomhus och utomhus samt återställer all möblering enligt
möbleringsplan och checklista. Utrustning finns i Herrgården. Skulle städning
inte godkännas kommer ni att faktureras städning á 450:-/h i efterhand.
Alternativ 2:
4500:-. Ni återställer möbleringen enligt möbleringsplan, diskar disken och ställer
in den i skåpen samt tar ut hushållsavfall och alla burkar/flaskor till vår miljöstation.
Alternativ 3:
6500:-. Ni diskar disken och ställer in den i skåpen samt tar ut
hushållsavfall och alla burkar/flaskor till vår miljöstation.

Inför avresa
Herrgården och Herrgårdsparken ska lämnas i samma skick som vid avsyning inför ankomst. När
Herrgården är färdigstädad och ni är klara för hemfärd återlämnar ni nycklarna i receptionen. I
samband med att nycklarna återlämnas kommer en gemensam efterkontroll av Herrgården och parkområdet att äga rum, då vi tillsammans med er eller er städansvarig kontrollerar Herrgårdens lokaler
och inventarier. Tillval och eventuella skador/saknade inventarier faktureras på er avresedag.

Planritning

Våning 1

Våning 2

Våning 2

Våning 1

Presteruds Herrgård
Kristinehamn Herrgårdscamping & Stugor
Presterudsallén 2, 681 55 Kristinehamn

+46 (0)550 102 80
kristinehamn@sommarvik.se
herrgardsliv.se / presterudsherrgard.se

