VINTERBRÖLLOP 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

VÅRA PAKET
GIFT ER BLAND minusgrader och gnistrande
iskonst, under det arktiska ljuset eller vid en öppen
eld. Välj klassiskt och romantiskt eller mystiskt och
äventyrligt. Vi utlovar en unik miljö, kristallklar 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 prägel genom

att göra uppgraderingar av ert val för att skapa just
ert drömbröllop. Vi erbjuder även helt skräddarsydda lösningar i vår arktiska lavvu 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 himmel, mitt i Europas
sista vildmark. Och allt detta, erbjuder vi året runt.
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Icehotel Vinter är helt byggt av is och snö och naturen och väderförhållandena är ansvariga. Därför kan vi inte garantera att ceremonihallen kommer att
vara öppen från mitten av mars och framåt. Om det av säkerhetsskäl måste stängas kommer vi att se till att ditt bröllop kommer att äga rum på ett annat
orört och vackert läge på Icehotel.
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.
PRISET INKLUDERAR
◊ Borgerlig ceremoni i ceremonisalen eller isgalleriet
◊ Bröllopsmiddag med vinpaket för två
◊ “Just married” bordsdekoration av is
◊ Champagneskål i Icebar för två
◊ Bröllopsfotograf

INGÅR OCKSÅ I PAKETET
Gåva från Icehotel, lokal, vigselförrättare, genrep på
plats, ljud och ljus. Bröllopskoordinator, fyra timmar
konsultation och planering före bröllopsdagen och
sex timmar på bröllopsdagen.
PRIS FRÅN
40 373 kr
Pris per gäst från 2 045 kr*
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Priset baseras på två personer. Kostnad för boende, middag, dryck och transfer tillkommer om inget annat anges. Max antal gäster: 33.
För sällskap med fler än 15 gäster tillkommer kostnad för en privat koordinator. *Priset baseras på mat och dryck per person.

BRÖLLOP PÅ ICEHOTEL

INTIMT VILDMARKSBRÖLLOP
GE ERA LÖFTEN UNDER EN STJÄRNKLAR HIMMEL
MITT I DEN ARKTISKA VILDMARKEN OVAN POLCIRKELN

ETT INTIMT 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 avnjuter 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 för brudparet
◊ “Just married” bordsdekoration av is
◊ Lanternor för två
◊ Champagneskål i isglas för två
◊ 3-rätters vildmarksmiddag med vinpaket för två
◊ Charkbricka och bastu-öl (vickning) för två
◊ Transfer tillbaka i skotersläde för brudparet
◊ Bröllopsfotograf
◊ Bröllopsnatt & privat frukost i Honeymoon Cabin

INGÅR OCKSÅ I PAKETET
Vigselplats, utsmyckning av vigselplats, vigselförrättare, personligt möte dagen före samt ljud och ljus.
Privat koordinator med 24-timmars service på plats.
Gåva från Icehotel. Bröllopskoordinator, åtta timmar
konsultation och planering före bröllopsdagen och
tolv timmar på bröllopsdagen.
PRIS FRÅN
93 396 kr
Pris per gäst från 1 265 kr*
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Priset baseras på två personer. Kostnad för boende, middag, dryck och transfer tillkommer om inget annat nämns. Max antal gäster: 4. Gästerna transporteras i en skotersläde eller med hundspann till/från bröllopsplatsen – pris på förfrågan. Vi kan arrangera temabröllop i vildmarken (Game of Thrones,
Viking etc.). *Priset baseras på mat och dryck per person.
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MITT STORA
ROMANTISKA BRÖLLOP
TA MED HELA SKARAN AV FAMILJ OCH VÄNNER

OMGE ER MED familj och vänner på er bröllopsdag. Gift er i en romantisk miljö på Torne älv med himlens
magiska färger i bakgrunden. Avnjut en utsökt middag tillsammans med nära och kära i vår lavvu och fira med
dans under kvällen.
PRISET INKLUDERAR
◊ Borgerlig ceremoni vid Torne älv
◊ ”Just Married” bordsdekoration i is x2
◊ Lavvu för bröllopsmiddag
◊ Champagneskål i isglas för två
◊ Bröllopsmiddag med vinpaket för två
◊ Bröllopsfotograf
◊ Lanternor för två
◊ Privat koordinator med 24-timmars service

INGÅR OCKSÅ I PAKETET
Vigselplats, utsmyckning av vigselplats, vigselförrättare. Genrep på plats samt ljud och ljus. Gåva från
Icehotel. Bröllopskoordinator, fem timmar konsultation och planering före bröllopsdagen och tio timmar
på bröllopsdagen.
PRIS FRÅN
85 115 kr
Pris per gäst från 2 045 kr*
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Priset baseras på två personer. Kostnad för boende, middag, dryck och transfer tillkommer om inget annat nämns. Minst antal gäster: 33.
Max antal gäster: 98. För sällskap med fler än 40 gäster tillkommer en kostnad för ytterligare en koordinator. *Priset baseras på mat och dryck per person.
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ARKTISKT BRÖLLOP
GE ERA LÖFTEN BLAND MINUSGRADER OCH ORIGINALKONST
AV IS, FIRA TILLSAMMANS MED ERA NÄRA OCH KÄRA

ETT ARKTISKT BRÖLLOP passar utmärkt för att sätta er egen prägel på. 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.
PRISET INKLUDERAR
◊ Borgerlig ceremoni i ceremonisalen eller isgalleriet
◊ Hundspann till privat restaurang för brudparet
◊ Gästtransfer till privat restaurang med minivan
◊ Privat restaurang för bröllopsmiddag och fest
◊ Champagneskål i isglas för två
◊ Bröllopsmiddag med vinpaket för två
◊ ”Just Married” bordsdekoration i is x5
◊ Bröllopsfotograf

INGÅR OCKSÅ I PAKETET
Vigselförrättare, genrep på plats, ljud och ljus. Gåva
från Icehotel. Privat koordinator med 24-timmars service på plats. Bröllopskoordinator, fyra timmar konsultation och planering före bröllopsdagen och åtta
timmar på bröllopsdagen.
PRIS FRÅN
88 225 kr
Pris per gäst från 2 045 kr*
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Priset baseras på två personer. Kostnad för boende, middag, dryck och transfer tillkommer om inget annat nämns. Minst antal gäster: 20.
Max antal gäster: 40. För sällskap med fler än 30 gäster tillkommer en kostnad för ytterligare en koordinator. *Priset baseras på mat och dryck per person.
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ÄVENTYRSFRIERI
FRIA UNDER HIMLEN, I EUROPAS SISTA VILDMARK

IMPONERA PÅ DIN partner med ett äventyrligt frieri under den öppna himlen, mitt i Europas sista vildmark.
Bege er ut i skogarna med hundspann på vintern. 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.
PRISET INKLUDERAR
◊ Bröllopskoordinator, tre timmar konsultation och tre
timmar på planerade dagen
◊ Privat transfer ut i vildmarken med hundspann
◊ Privat hyra av vildmarkscamp
◊ Eldring
◊ Isblock “Will you marry me”
◊ Champagneskål i isglas för två

PRIS FRÅN
24 492 kr
EXTRA
Fotograf, tre timmar 18 150 kr
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Tillgänglig året om. Transfern kan komma att ändras under månaderna maj, oktober och november beroende på väder.
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ICEHOTELFRIERI
ETT ROMANTISKT ICEHOTELFRIERI
BLAND DET VACKRASTE AV ISKONST

ÖVERRASKA DIN PARTNER med en promenad genom ett tyst Icehotel efter stängning. 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 ögonblick ni
båda kommer att minnas resten av livet.
PRISET INKLUDERAR
◊ Tre timmars konsultation med bröllopskoordinator
◊ 20 rosor
◊ Ljud och ljus
◊ Privat hyra av ceremonisalen

PRIS FRÅN
9 098 kr
EXTRA
Fotograf, två timmar 9 000 kr

FOTO: ASAF KLIGER

Tillgängligt från mitten av december – mitten av april.

BRÖLLOP PÅ ICEHOTEL

FESTMÅLTIDEN
I VÅR PRISBELÖNTA White Guide restaurang,
Icehotel Restaurant, avnjuter ni er festmåltid i stilren
miljö med skandinavisk design. Vår köksmästare 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. Hembygdsgården bokar
man privat för ert sällskap.

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 bordsdekoration. 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 dekorationer på borden.
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VÅRA FOTOGRAFER
ASAF KLIGER är en prisbelönt konst- och bröllopsfotograf 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/ICEHOTEL
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 KÄNNA 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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UPPGRADERA
ERT BRÖLLOP
DET DÄR LILLA EXTRA
PÅ ER STORA DAG

VÄLKOMSTPAKET: Choklad och cava –
unna er ett välkomstpaket från Icehotel som
placeras på ert rum vid ankomst. Perfekt
som överraskning för din partner och som
en extra romantisk start på vistelsen.
PRIS: 595 kr/paket
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PERSONLIG ISDEKORATION: Sätt en personlig touch på isdekorationen – kanske era
namn och datum, en fras från er favoritlåt,
eller något helt annat. Låt fantasin flöda och
överraska din partner eller bröllopsföljet med
vackra isdekorationer av Torneälvsis med
personlig inskription.
PRIS FRÅN: 1 500 kr/st

FOTO: ASAF KLIGER

HUNDSPANNSTRANSFER: Starta er resa
med ett exotiskt och fartfyllt äventyr. Luta er
tillbaka och njut av vinterlandskapet på väg
till Icehotel från Kiruna Flygplats.
PRIS: 6845 kr (2 personer, 1 spann)

FOTO: ASAF KLIGER

JUKKASJÄRVI BASTURITUAL: Skäm bort
kropp och själ med en privat basturitual dagen före bröllopet. Ritualen är avkopplande
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)
BLOMMOR: Unna er en vacker brudbukett
och varför inte en vacker bordsdekoration?
Vi samarbetar med floristerna på Djungelstugan och vår bröllopskoordinator hjälper
er gärna med er beställning.
PRIS: per förfrågan
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