
1–10 gäster: 10% rabatt på entrén á 120 kr 

11–29 gäster: 1 100 kr

30–59 gäster: 3 000 kr

60–80 gäster: 6 000 kr

Fler än 80 gäster: 8 000 kr

Välkommen till en timmes visning och
konsultation i parken med tips inför bröllopet.
Välj vigselplats och meddela oss senast två
veckor före vigseln. Om plats och datum är
ledigt får ni en bekräftelse. Vi ser till att det inte
pågår något trädgårdsarbete som stör under
vigseln. Där det är möjligt placerar vi även ut
skyltar för att uppmärksamma om att vigsel
pågår. 

I priset ingår bänkplatser för upp till totalt 
60 sittande gäster, ett bord med duk, el,
papperskorgar samt sophantering. Vi kan även
tillhandahålla vita klaffstolar, blommor och tält
mot offert efter önskemål.

Bröllop på Sofiero

Välj vigselplats utifrån vår vigselkarta 
och meddela senast två veckor före vigseln
vilken plats ni har valt. Om plats och datum
är ledigt får ni en bekräftelse. Vi ser till att 
det inte pågår något trädgårdsarbete som stör
vid platsen under själva vigseln.

Dahliakvarteret, slottstrapporna eller vinhuset.
På Sofiero finns det en lång rad unika miljöer
som blir den perfekta fonden för era
bröllopsfotografier. Varmt välkommen att
fotografera hos oss!

Gift er i parken och bjud gästerna på något
extra. Till Rosenpaketet finns möjlighet att
köpa till ett glas mousserande vin och två
aptitretare per gäst. Mingelpaketet serveras på
plats i parken efter vigseln. Detta alternativ
kräver minst 10 personer, inklusive brudparet.

RHODODENDRONPAKETET
- Den mindre vigseln

ENTRÉPRIS FÖR GÄSTERNA

P A K E T  &  P R I S E R

PRIS: 1 500 KR

Entréavgift för gästerna tillkommer

PRIS: 4 000 KR

Entréavgift för gästerna tillkommer

FOTOGRAFERING

PRIS: ENTRÉPRIS 120 KR/PERSON 

Fri entré för fotograf och barn under 18 år.
Gratis om ni gifter er på Sofiero och
fotograferingen sker samma dag som vigseln. 

MINGELPAKET

PRIS: 4 000 KR + 250 KR/PERSON

Entré för alla gäster ingår

ROSENPAKETET
- Den större vigseln



V I L L K O R

Rhododendronpaketet
Betalning sker vid ankomst eller mot faktura i efterhand. Slutgiltigt 
antal personer meddelas senast 5 dagar före vigsel. Vid avbokning 
senare än 14 dagar före det bokade datumet faktureras hela kostnaden.

Rosenpaketet
Betalning på 4 000 kr sker vid bokningstillfället. Resterande 
entréavgift betalas mot faktura i efterhand. Er bokning måste göras 
senast 30 dagar före önskat vigseldatum. Slutgiltigt antal personer 
meddelas senast 15 dagar före vigsel. Vid avbokning efter erlagd 
betalning faktureras följande belopp:

90-31 dagar före bokat datum: 2 000 kr
30-15 dagar före bokat datum: 3 000 kr
14-0 dagar före bokat datum: 4 000 kr

Att tänka på!
Vi har mycket begränsade möjligheter för skydd vid regn.
Ni ordnar själva med vigselförrättare. Läs mer på helsingborg.se.

Följande är inte tillåtet:
- Medhavd mat och dryck
- Egna möbler eller partytält*
- Att flytta befintliga bänkar, krukor etc.
- Ballonger, konfetti eller ris
- Fordon i parken
- Rollups, skyltar eller markeringar som visar vägen till vigselplatsen
- Dekorationer eller liknande i träd, spaljéer etc. 
- Högtalare, förstärkare, instrument och musikanläggningar*  
- Levande ljus, eld och rök
- Fyrverkerier, tomtebloss, papperslyktor och all form av pyroteknik  

*Partytält är endast tillåtet vid vigsel på Kungliga fotbollsplanen och 
offereras av oss. Musikanläggning är endast tillåtet efter överenskommelse 
med vår bokning. Kontakta oss om ni har särskilda önskemål.


