
Bröllopspaket 1

Bröllop ombord  på bröllopsutsmyckade M/F Elba, 
vårt mysiga gamla fartyg som  med sin charm ger 
bröllopet en speciell känsla.
Efter en bröllopsskål och en Mälarkryssning på  
1,5 timmar är vi åter tillbaka på kajen.
Trubadur spelar under bröllopsakten och under 
kryssningen.

Pris: 420:-/person vid minst 40 personer

Bröllopspaket 2

Bröllopspaket 1 + festligheter på Östra Holmen i 
rederiets sommarpaviljong.
Paviljongen står dukad och smyckad med enklare 
bröllopsutsmyckning. 
En grillbuffé dukas upp och en trubadur underhåller 
under hela kvällen.
Kaffe och bröllopstårta serveras efter middagen.
Pris: 1195:-/person vid minst 40 pers, exkl dryck.

Bröllopspaket 3

Avresa med M/S Havsörnen mot sommar- 
paradiset Ridön. På vägen ut serveras ett glas  
mousserande och snacks.
Efter en kortare transport med traktor och vagn sker 
bröllpsakten vid klockstapeln eller vid Ridö Gård.  
Vid Ridö Gård har det dukats upp för fest; förrätt 
och en smakrik buffé. Lokalen är pyntad för bröllop. 
Bröllopstårta med kaffe serveras.
En trubadur fins med ombord, vid bröllopsakten och 
under kvällen.
Transport åter till Västerås med M/S Havsörnen på 
kvällen.
Pris: 1310:-/person vid minst 60 pers, exkl dryck

Bröllopspaket 4

Avresa med M/S Havsörnen för en 4-timmars kryss-
ning på undersköna Mälaren. Bröllopet sker ombord 
på fartyget, som är smyckat med björkris och annat 
bröllopsrelaterat i salongen.
Ett glas mousserande serveras efter bröllopsakten.
2-rätters middag med 2 glas vin alt 2 öl, samt  
bröllopstårta med kaffe & avec serveras.
En trubadur finns med ombord, vid bröllopsakten och 
under kvällen.
Bryggstopp för en liten bensträckare kan ordnas om 
så önskas.

Pris: 1395:-/person vid minst 60 pers.

 021-13 51 71   www.rederimalarstaden.se  

Rederi Mälarstaden har genom åren an-
ordnat många bröllop med efterföljande 
festligheter. Vi kan genom att vi har tillgång 
till våra fartyg och våra festplatser på Ridön 
och Östra Holmen erbjuda ett stort utbud 
och alternativ till en trevlig bröllopsfest.

För mer info och offert 
info@rederimalarstaden.se eller  
021-13 51 71

MÄLARBRÖLLOP 
med massor av romantik i skärgården

Mälaren  
Upplev

Här har vi satt ihop fyra olika bröllopspaket som förslag för att visa vilka möjligheter  
vi har för att tillsammans med er skapa en minnesvärd bröllopsdag.


