Kungl. Stiftelsen
Drottning Victorias Hotell och Vilohem

Bröllop & Fest

Historia
Drottning Victorias Hotell och Vilohem är en Kunglig
stiftelse med Drottning Silvia som högsta beskyddare.
Vilohemmet startades 1942 av Drottning Victoria, som var
gift med Gustaf V. Idag är Vilohemmet är idag ett hotell
öppet för alla, men fortfarande med ett unikt koncept där
de unika rummen tillsammans med den vackra parken,
skapar en harmonisk plats.
Vilohemmet ligger på landborgskrönet med utsikt över
Borgholm och Kalmar sund. Precis intill ligger Borgholms
Slott med sin fantastiska siluett vid alvaret.
Sollidens slott och Borgholm stad ligger bara en kort
promenad från Vilohemmet.

Hotellet
Det finns 24 rum i totalt 4 byggnader, alla rum är unika
många med vackra kakelugnar i. Självklart finns det en
vacker bröllopssvit, som gör er vistelse minnesvärd. 19
dubbelrum samt 5 enkelrum totalt.

Bröllop & Fest
Vi skräddarsyr er dag efter era önskemål, vi har stor
erfarenhet av att koordinera Bröllop och fester.
Vilohemmet är som gjort för en minnesvärd dag. Den
lummiga parken med de magnifika mullbärsträden,
tillsammans med de vackra byggnaderna skapar en
harmonisk plats.
Vilohemmet är ett litet gemytligt hotell, vilket också
betyder att det är lyhört. Under bröllop och fest hyr
sällskapet hela hotellet inkl. rummen för att andra gäster
inte ska störas. Vi tar alltså ingen extra kostnad för
lokalen, priserna skiftar beroende på låg eller högsäsong.
Alternativ 1: Brudparet/ värden står för rumskostnaden
(erhåller 10 % rabatt) och låter gästerna bo över.
Alternativ 2: gästerna får en bokningskod som ger
10 % rabatt på boende. Gästerna bokar själva det rum de
vill ha på vår hemsida www.dvh.se. De rum som inte blir
bokade betalas av värden för festen.

Matsalen
I den vackra matsalen finns det plats för ca.50 sittande
gäster. Det går även att öppna upp den lilla matsalen vid
behov. Eller en vacker dukning i gallerigången som ligger
i anslutning till matsalen. Borden dukas självklart med vita
dukar och ljusstakar som hör Vilohemmet till.

Mullbärsträden
Under mullbärsträdens grenar, kan vi lova att det blir ett
magiskt minne för er och era gäster. Träden planterades i
slutet av 1800-talet, för att det skulle odlas silke. Idag
skapar trädens grenar ett fantastiskt ”tak” där det är som
gjort för ljusslingor att hängas i grenarna.

Stenterassen
Om vädret tillåter så är Stenterassen som gjord för en
brudskål eller välkomstskål. Härifrån ser man den vackra
solnedgången över Kalmar sund.

Tält
I parken finns det gott om yta att sätta upp ett tält där alla
gäster får rum. Tältet hyrs av brudparet/värden. Vi hjälper
gärna till med kontakter.

Meny för Bröllop & Fest
Vi väljer omsorgsfullt ut varor efter säsong, och i
möjligaste mån lokalt odlat från Öland. Menyerna nedan är
exempel med oxfilé eller fisk. Vi anpassar de självklart
efter era önskemål.
Meny 1
Fördrink (1 glas mousserande)
Trerätters meny, 1 glas vin/ öl till förrätt och huvudrätt.
Kaffe
725 kr/ person
Meny 2
Fördrink (1 glas champagne inkl. påfyllning)
Trerätters meny
Vinpaket 3 utvalda viner, till varje rätt.
Kaffe och avec
Vickning
1295 kr/ person
Meny 3 - Klassisk Buffé
Öländsk buffé
1 glas huset vin/ öl till maten
375 kr/ person

Dryck till maten
Dryck kan väljas separat från vår vinlista.
Husets vin från 299 kr/ flaska.
Lunch (Minst 5 personer).
Ibland är det lätt att glömma äta under själva
bröllopsdagen. Lunch inkl. måltidsdryck och kaffe/te.
125 kr/ person
Matig smörgås
75 kr/ person
Smörgåstårta (Minst 8 personer).
145 kr/ person inkl. måltidsdryck
Frukost/ brunch
En generös frukostbuffé ingår när gästerna sover över. Mot
ett extra tillägg kan vi givetvis ordna en brunch.
Vanliga tillägg:
Pannkakor, grädde och sylt 25 kr/ person
Chark (Salami, lufttorkad skinka, oliver) 55 kr/ person.

Mingel
Priser Chark/plock
Självklart går det att byta ut eller lägg till vad som önskas.
Liten chark 65 kr/person
Lagrad hårdost i kuber
Lufttorkad skinka
Melon
Mellan 95kr/person
Lufttorkad skinka
Salami
Lagrad hårdost
Oliver
Melon
Stor 155 kr/person
Lufttorkad skinka
Salami
Lagrad hårdost
Brieost
Marmelad
Surdegs kex
Oliver
Nötter
Melon och vindruvor

Enklare middag kvällen innan
Tvårätters meny
295 kr/ person
Trerättersmeny
395 kr/ person
Serveringstillstånd
Vilohemmet har fullständiga rättigheter.
Serveringstillståndet gäller till kl. 01.00. Vid undantagsfall
går det att ansöka om ev. längre serveringstillstånd.
Ansökan bekostas av brudparet, även om sig ansökan inte
skulle beviljas.
Vilohemmet kan ordna en bar där gästerna betalar var för
sig eller dryck som brudparet valt ut.

Fotografering/ Vigsel
Parken
Förutom alla vackra träd och blommor, finns en låg
hjärtformad scen i mitten av parken.
Salongen
Rokokomöbler från 1800-talet skapar en bild med känsla
av slott och herrgård.
Alvaret
En kort promenad upp för kullen sträcker sig Alvaret, här
blir bilderna magiska med Borgholms slott som silhuett i
bakgrunden.
Borgholms slott
Den vackra ruinen från 1600-talet.
Räpplinge kyrka
En närbelägen kyrka ca. 10 km från Vilohemmet.

Övrig värdefull information
Blomsterdekorationer/ buketter
Vita dukar, blommor på borden och ljusstakar ingår.
Vid större blomsterdekorationer ges pris efter önskemål.
Vi binder även buketter efter önskemål.
Guidade turer
När brudparet gör iordning sig eller vid fotograferingen
kan det vara bra att sysselsätta sällskapet. Vi ordnar
guidningar för grupper (minst 10 personer).
Guidning: Drottning Victorias Vilohem
Vi berättar om Vilohemmets Historia och nutid, parken
och Vita villan.
95 kr/ person
Guidning: Sollidens slott
Kungafamiljens sommarparadis på Öland.
125 kr/ person
Incheckning - Utcheckning
Vanligtvis kl. 15.00, vi försöker göra allt vi kan för att
rummet ska vara klart tidigare. Kl. 11.00, kan ev. förlängas
mot förfrågan.
Avbokning
Kostnadsfri avbokning 3 månader innan.

Kontakt
Drottning Victorias Hotell och Vilohem
Södra vägen 2
387 94 Borgholm
info@dvh.se
www.dvh.se
0485 - 100 25
Intendent
Susanna Stenborg
susanna@dvh.se
070 - 307 6710

