
BRÖLLOP PÅ ICEHOTEL

BRÖLLOP PÅ

ICEHOTEL
Byt spets mot ylle, sidenlakan mot sovsäck och 

upplev ett annorlunda bröllop på ICEHOTEL.  
Här hittar ni information om våra paket för 

bröllop, frieri och förnyelse av löften.
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BRÖLLOP PÅ ICEHOTEL

GIFT ER BLAND minusgrader och gnistrande is-
konst, under det arktiska ljuset eller vid en öppen 
eld. Välj klassiskt och romantiskt eller mystiskt 
och äventyrligt. Vi utlovar en unik miljö, kristall-
klar is och en upplevelse utöver det vanliga. På 
ICEHOTEL fullkomligen älskar vi att skapa unika 
bröllop och sätter inga som helst gränser för de 
möjligheter vi erbjuder våra bröllopspar.

VI HAR SKAPAT fyra färdiga bröllopspaket som 
också fungerar utmärkt för förnyelse av löften 
och där ni även har möjlighet att sätta er egen 

VÅRA PAKET

prägel genom att göra uppgraderingar av ert val 
för att skapa just ert drömbröllop. Vi erbjuder 
även helt skräddarsydda lösningar i vårt arktiska 
tipitält för de riktigt stora sällskapen.

FÖR DIG SOM planerar ett frieri kan vi erbjuda 
dig två olika paket, ett romantiskt midnattsfrieri 
inne i ICEHOTEL omgivna av iskonst och den 
kompakta tystnaden som miljön av is och snö 
skapar, eller ett äventyrligt frieri under bar him-
mel, mitt i Europas sista vildmark. Och allt detta, 
erbjuder vi året runt.
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BRÖLLOP PÅ ICEHOTEL

KLASSISKT BRÖLLOP
GIFT ER I EN FÖRGÄNGLIG OMGIVNING, BLAND 

MINUSGRADER OCH ORIGINALKONST AV IS

ETT KLASSISKT BRÖLLOP på ICEHOTEL med den fantastiska isen från Torne älv som bakgrund. 
Originalkonsten av is varar bara för några månader och den förgängliga omgivningen skapar minnen som 
vårdas extra ömt när inget fysiskt minne består. Skåla i isglas efter era löften och njut av prisbelönt mat i 
vår bekväma ICEHOTEL Restaurant innan ni spenderar bröllopsnatten i en konstsvit av is och snö, desig-
nad och handskulpterad av konstnärer från hela världen. 

PRISET INKLUDERAR
◊ Borgerlig ceremoni i ceremonisalen eller 

isgalleriet
◊ Bröllopsbukett
◊ Ismeny eller bröllopsmeny med vinpaket
◊ “Just married” bordsdekoration av is
◊ Champagneskål i ICEBAR
◊ Fotograf, tre timmar
◊ Bröllopsnatt i en konstsvit av snö och is

Priset baseras på två personer. Kostnad för boende, middag, dryck och transfer för gäster tillkommer om inget annat anges. Max antal gäster: 35. 

En avgift för koordinator tillkommer för grupper över 15 gäster. Ceremonisalen är tillgänglig 27 dec–15 april. Isgalleriet är tillgängligt året om.

INGÅR OCKSÅ I PAKETET 
Koordinator för bröllopsparet, lokal, vigselförrättare, 
genrep på plats, ljud och ljus, personlig service och 
prioriterad klient på bokningsavdelningen. 

PRIS
37 800 kr
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BRÖLLOP PÅ ICEHOTEL

VILDMARKSBRÖLLOP
SÄG JA UNDER DET MAGISKA ARKTISKA 

LJUSET, I EUROPAS SISTA VILDMARK

ETT VILDMARKSBRÖLLOP PASSAR utmärkt för att sätta er egen prägel på. Kanske ni är fans av Game 
of Thrones eller vill ha ett utomhusbröllop fyllt av mystik. Säg ja mitt ute i Europas sista vildmark, under 
det flyktiga norrskenet mellan september och april, eller gift er under det gyllne ljuset från midnatts- 
solen som skänker dagsljus dygnet runt mellan mitten av maj och mitten av juli. Anländ med stil – hund-
spann under vintern eller långbåt på Torne älv från vår till höst. Skåla i champagne i isglas och njut av den 
prisade smakmenyn Chef’s Table. Spendera er första natt som gifta i en kall Deluxesvit med privat varmt 
badrum och relax. 

PRISET INKLUDERAR
◊ Borgerlig ceremoni i vildmarken
◊ Hundspann till ceremoniplatsen på vintern, 

november – april
◊ Långbåt på Torne älv till ceremoniplatsen vår, 

sommar och höst, maj – oktober
◊ Bröllopsbukett
◊ Champagneskål i isglas
◊ Chef’s Table smakmeny med vinpaket
◊ Fotograf, tre timmar
◊ Bröllopsnatt i en Deluxesvit av snö och is

Priset baseras på två personer. Kostnad för boende, middag, dryck och transfer för gäster tillkommer om inget annat nämns. Max antal gäster: 20. 

En avgift för koordinator tillkommer för grupper över 10 gäster. Gästerna transporteras i en skotersläde till bröllopsplatsen (nov-april) eller med båt eller 

minivan (maj-okt) – pris på förfrågan. Vi kan arrangera temabröllop i vildmarken (Game of Thrones, Viking etc.).

INGÅR OCKSÅ I PAKETET 
Koordinator för bröllopsparet, vigselplats, utsmyck- 
ning av vigselplats, vigselförrättare, genrep på 
plats, ljud och ljus samt personlig service och prio- 
riterad gäst på bokningsavdelningen. 

PRIS
58 800 kr november – april
52 400 kr maj – oktober
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BRÖLLOP PÅ ICEHOTEL

INTIMT ARKTISKT BRÖLLOP 
GE ERA LÖFTEN UNDER EN STJÄRNKLAR HIMMEL

MITT I DEN ARKTISKA VILDMARKEN OVAN POLCIRKELN

ETT INTIMT ARKTISKT vildmarksbröllop med norrsken som dansar över himlen, månljuset som skiner 
och ylande hundar – mystiskt, magiskt och romantiskt. Rym iväg eller ta med era nära och kära som 
får bevittna era löften under en stjärnklar himmel. Skicka upp lanternor för lycka och välgång innan ni 
njuter en exklusiv vildmarksmiddag. Fortsätt kvällen i er privata bastu där ni kan beundra norrskenet 
genom den behagliga ångan och mumsa på lokala delikatesser. Spendera bröllopsnatten i den romantiska 
Honeymoon Cabin, omgivna av vildmarken. Er privata guide som finns tillgänglig dygnet runt ser till att ni 
har en all-inclusive och lyxig vistelse ovan polcirkeln. 

PRISET INKLUDERAR
◊ Borgerlig ceremoni på älvstranden
◊ Hundspann till ceremoniplatsen
◊ Bröllopsbukett
◊ Isskulptur ”Just Married” och lanternor
◊ Champagneskål i isglas
◊ 3-rätters vildmarksmiddag med vinpaket
◊ Charkbricka och bastu-öl (vickning)
◊ Transfer tillbaka i skotersläde 
◊ Fotograf, tre timmar
◊ Bröllopsnatt & privat frukost i Honeymoon Cabin

Priset baseras på två personer. Kostnad för boende, middag, dryck och transfer för gäster tillkommer om inget annat nämns. Max antal gäster: 12. 

Gästerna transporteras i en skotersläde eller med hundspann till bröllopsplatsen – pris på förfrågan. Vi kan arrangera temabröllop i vildmarken (Game of 

Thrones, Viking etc.). Tillgängligt 1 december –30 april.

INGÅR OCKSÅ I PAKETET 
Koordinator för bröllopsparet, vigselplats, utsmyck- 
ning av vigselplats, vigselförrättare, genrep på plats 
samt ljud och ljus. Prioriterad gäst på boknings- 
avdelningen och privat guide med 24-timmars ser-
vice på plats. 

PRIS
73 800 kr
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BRÖLLOP PÅ ICEHOTEL

MITT STORA 
ARKTISKA BRÖLLOP
TA MED HELA SKARAN AV FAMILJ OCH VÄNNER

OMGE ER MED familj och vänner på er bröllopsdag. Gift er i en romantisk islokal, bland minusgrader och 
originalkonst av is. Åk ut på Torne älv i ett hundspann och njut av känslorna från bröllopet, omgivningarna 
och er kärlek till varandra. Avnjut en utsökt middag tillsammans med nära och kära i en privat restaurang 
och fira med dans under kvällen. Spendera er första natt som gifta i en konstsvit av is och snö, skapad av 
konstnärer från hela världen. Er privata guide som finns tillgänglig dygnet runt ser till att ni och era gäster 
kan slappna av och njuta av bröllopsdagen i Arktis.

PRISET INKLUDERAR
◊ Borgerlig ceremoni i ceremonisalen / isgalleriet
◊ Hundspann till bröllopsmiddagen för paret
◊ Gästtransfer till bröllopsmiddagen med minivan
◊ Bröllopsbukett
◊ ”Just Married” bordsdekoration i is x 5
◊ Privat restaurang för bröllopsmiddag/party
◊ Champagneskål i isglas
◊ Bröllopsmeny eller ismeny med vinpaket
◊ Aurora Basturitual dagen före bröllopet
◊ Fotograf, fyra timmar
◊ Bröllopsnatt i en konstsvit av snö och is

Priset baseras på två personer. Kostnad för boende, middag, dryck och transfer för gäster tillkommer om inget annat nämns. Minst antal gäster: 35. 

Max antal gäster: 65. Kostnad för koordinator tillkommer för grupper över 50 gäster. Tillgängligt 1 december – 30 april. 

INGÅR OCKSÅ I PAKETET 
Vigselplats, utsmyckning av vigselplats, vigselför-
rättare, personligt möte med bröllopskoordinator  
och vigselförrättare dagen före bröllopet,   genrep 
på plats samt ljud och ljus. Prioriterad  gäst på bok-
ningsavdelningen, bröllopskoordinator 25 timmar 
och privat guide med 24-timmars service på plats. 

PRIS
88 800 kr

F
O

T
O

: R
E

B
E

C
C

A
 LU

N
D

H



BRÖLLOP PÅ ICEHOTEL

ÄVENTYRSFRIERI
FRIA UNDER HIMLEN, I EUROPAS SISTA VILDMARK

IMPONERA PÅ DIN partner med ett äventyrligt frieri under den öppna himlen, mitt i Europas sista vild-
mark. Bege er ut i skogarna med hundspann på vintern och med långbåt på Torne älv under sommaren. 
Ni möts av en eldring vid en vildmarkscamp där du kan gå ner på knä vid texten “Will you marry me” som 
är etsat i ett kristallklart isblock. Fira er förlovning med en champagneskål i isglas och den romantiska 
smakmenyn Chef’s Table på Verandan.

PRISET INKLUDERAR
◊ Bröllopskoordinator, tre timmars konsultation
◊ Privat transfer ut i vildmarken;  

hundspann på vintern, långbåt på sommaren
◊ Privat hyra av vildmarkscamp
◊ Eldring
◊ Isblock “Will you marry me”
◊ Champagneskål i isglas
◊ Romantisk smakmeny Chef’s Table på 

Verandan

Tillgänglig året om. Transfern kan komma att ändras under månaderna maj, oktober och november beroende på väder.

PRIS
22 000 kr november – april
11 000 kr maj – oktober

EXTRA
Fotograf 2 timmar 12 000 kr
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BRÖLLOP PÅ ICEHOTEL

MIDNATTSFRIERI
ETT ROMANTISKT MIDNATTSFRIERI 
BLAND DET VACKRASTE AV ISKONST

ÖVERRASKA DIN PARTNER med en promenad genom ett tyst ICEHOTEL vid midnatt. Upplev en magisk 
och spännande känsla när ni går hand i hand in i ceremonisalen. Din partners favoritmusik börjar spela 
och rosorna som dekorerar rummet skapar en romantisk atmosfär. Fria bland vacker iskonst – ett ögon-
blick ni båda kommer att minnas resten av livet.

PRISET INKLUDERAR
◊ 3 timmars konsultation med bröllopskoordinator
◊ 20 rosor
◊ Ljud och ljus
◊ Privat hyra av ceremonisalen vid midnatt

Tillgängligt 20 december – 15 april. 

PRIS
8 000 kr

EXTRA
Fotograf 1,5 timme 6 000 kr
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ARKTISKT 
TIPI-BRÖLLOP

VI VÄLKOMNAR STORA bröllopssällskap upp till  

120 personer i vår speciella arktiska tipi där vi kan 

hålla bröllopsceremoni, mottagning, middag och dans 

– året om. Skräddarsytt program och pris på förfrågan.

PRIS: Från 500 000 kr
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BRÖLLOP PÅ ICEHOTEL

I VÅR PRISBELÖNTA White Guide  restaurang, 
ICEHOTEL Restaurant,  avnjuter ni er festmål-
tid i stilren miljö med skandinavisk design. Vår 
 Michelintränade köks mästare Alexander Meijer 
utlovar en  smakupplevelse utöver det vanliga och 
 service i toppklass till er och era gäster.
 
I JUKKASJÄRVI HEMBYGDSGÅRD erbjuder vi en 
genuin norrländsk miljö och dukar upp till fest i en 
gammal timmerbyggnad.

FESTMÅLTIDEN

BORDEN ÄR BOKADE från kl 18.00 och fram 
till stängning. Vi dukar till fest med skandinavisk 
design och vi rekommenderar vår rena och vackra 
naturis som bords dekoration. Välj bland våra 
standardmotiv eller designa egna dagen till ära. 
Möjlighet finns att ha med egen bordsdekoration; vi 
förbehåller oss rätten att inte ha för stora dekoratio-
ner på borden.
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MENYER

BRÖLLOP PÅ ICEHOTEL

Löjrom, klassiska tillbehör,  
citrusblini – serveras på is

Gravad röding, dillpulver, rödingskum,  
kaviar – serveras på is

Risotto, hummer, svart tryffel

Minestrone på ren

Älgfilé, chokladsås, palsternackpuré, ibérico 
finger ribs, linser

Lemon curd, hjortron

BRÖLLOPSMENY 
6 rätter & vinpaket som tillval

Kalix löjrom med klassiska tillbehör  
– serveras på is

Röding, brynt smör, hollandaise, fänkål

Älgfilé, grönkål, granskott, blåbär 
– serveras på is

Renfilé, jägermeistersås, mandel- 
potatispuré, morot

Choklad, åkerbär  
– serveras på is

ISMENY 
5 rätter & vinpaket som tillval

CHEF’S TABLE 
8 - 12 rätter & vinpaket som tillval

Avnjut en annorlunda matupplevelse på Verandan. Chef’s Table är en intim och 
interaktiv middagsmiljö där maten lagas framför er och kockarna berättar om 
ingredienserna och råvarorna. Ni serveras 8-12 rätter med tillhörande drycker 

 vid det stora gemensamma träbordet av återvunnen, exklusiv lärk. 
 Chef’s Table på Verandan är en upplevelse i sig själv!
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VÅRA FOTOGRAFER

ASAF KLIGER är en prisbelönt konst- och bröllopsfoto-

graf som under de senaste decenniet har

fotograferat bröllop världen över. Han har spenderat

många vintrar som huvudfotograf på ICEHOTEL och 

fotat såväl konst som personliga fotosessioner under det 

magiska norrskenet, förevigat romantiska ögonblick från 

iskapellet och fotat extraordinära bröllopsfester, som till 

exempel ett vikingabröllop i skogen utanför Jukkasjärvi. 

WWW.ASAFKLIGER.COM

REBECCA LUNDH är en fotograf som ofta väljer bilder 

utefter känslan. Håret kan vara för ögonen, ni kan 

gapskratta och för hennes del behöver inte alla kolla in i 

kameran, så om ni söker efter en fotograf som vill att ni 

ska kunna se  tillbaka på era bilder år efter år, och KÄN-

NA det ni kände – genom bilderna, så är hon  fotografen 

för er! Hon varierar bilderna, från de bilder som mormor 

vill ha på kylen, till bilder på små detaljer, till kaos, till 

prydligt och allt däremellan. 

WWW.REBECCALUNDH.COM
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BRÖLLOP PÅ ICEHOTEL

ASAF KLIGER REBECCA LUNDH
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BRUDBUKETTER

BRUDBUKETT INGÅR I samtliga bröllopspaket.  
Vår bröllopskoordinator ser till att blommorna le-
vereras till ICEHOTEL i tid till fotograferingen eller 
vigseln. Vi samarbetar med Djungelstugan i Kiruna.



BRÖLLOP PÅ ICEHOTEL

UPPGRADERA 
ERT BRÖLLOP

VÄLKOMSTPAKET: Choklad, champagne 
och ekologiska hudvårdsprodukter från 
Gällivare-företaget C/O Gerd – unna er ett 
välkomstpaket från ICEHOTEL som place-
ras på ert rum vid ankomst. Perfekt som 
överraskning för din partner och som en 
extra romantisk start på vistelsen.
PRIS: 1 000 kr

PERSONLIG ISDEKORATION: Sätt en 
personlig touch på isdekorationen – kan-
ske era namn och datum, en fras från er 
favoritlåt, eller något helt annat. Låt fan-
tasin flöda och överraska din partner eller 
bröllopsföljet med vackra isdekorationer 
av Torneälvsis med personlig inskription. 
PRIS: 1 500 kr/st

DELUXESVIT: Uppgradera er bröllops- 
natt på is till vår lyxigaste konstsvit, hand- 
skulpterad av is och snö av konstnärer 
från hela världen, med tillhörande privat 
varm relax och badrum i skandinavisk 
design. PRIS: 4 000 kr/natt

AURORA BASTURITUAL: Skäm bort 
kropp och själ med en privat basturitual 
dagen före bröllopet. Ritualen är avkopp-
lande och välgörande och innehåller tio 
steg som ni gör på egen hand efter att er 
bastuvärd instruerat er. En lättare vickning 
och ekologiska spa-produkter samt lån av 
handduk och badrock ingår. 
PRIS: 5 000 kr (2 personer, 2 timmar)

DET DÄR LILLA EXTRA 
PÅ ER STORA DAG

Kan endast kombineras med paketen Klassiskt ICEHOTEL-

bröllop, Vildmarksbröllop i arktiskt Ljus och Intimt arktiskt bröl-

lop. Tillgänglighet kan variera. 
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JAG HETER SANNA Lidström och är bröllopsko-
ordinatorn på ICEHOTEL. Varje år väljer många par 
från hela världen att gifta sig just hos oss. Bröllo-
pen är lika olika som paren och på ICEHOTEL är 
 möjligheterna oändliga. 

SANNA LIDSTRÖM
BRÖLLOPSKOORDINATOR

OAVSETT OM NI ni önskar ett intimt get-away-
bröllop eller något mer storslaget med extra allt 
hjälper jag er att göra verklighet av era drömmar. 

KONTAKTA MIG: sanna@icehotel.com
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