Bröllop på Utö Värdshus - boende
In/utcheckning:

Incheckning i hotellrum och hotellstuga sker från 14.00 och utcheckning sker senast
klockan 11.00 nästföljande dag. Vandrarhemmets incheckning sker från 15.00 med
utcheckning senast 13.00.

Stenhotellet:

I hotellannexet Stenhotellet finns 2 skärgårdssviter med vacker utsikt över Mysingen och
inloppet till hamnen, samt 8 dubbelrum med dusch & toalett. Samtliga rum har TV &
telefon och är inredda i charmig sekelskiftesstil.

Hotellstugor:

Hotellstugorna i sluttningen ner mot hamnen är inredda i skärgårdsstil och är också
nyligen renoverade. 12 av stugorna har dubbelsäng och bäddsoffa i ett kombinerat
sovrum/vardagsrum, ett separat enkelrum samt dusch och toalett. I de övriga 18 stugor
finns två separata enkelrum, varav ett av enkelrummen har en grandlitsäng (140cm) I
stugan finns även ett mindre allrum med soffa (bäddsoffa) & TV samt ett badrum med
dusch och toalett.

Kvarnvillan:

I hotellannexet Kvarnvillan, beläget i tallbacken nedanför Utö Kvarn, finns 8 dubbelrum
med dusch/badkar och toalett. Rummen är inredda i klassisk marin skärgårdsstil.

Vandrarhem:

Vandrarhemmet med skärgårdens finaste utsikt ligger i Prästbacken mellan Gruvbryggan
och värdshuset. Här finns 12 rum med 4 bäddar i våningssäng samt 8 rum med 2 bäddar i
enkelsäng. Gemensam dusch och toalett. Självhushåll och självstäd. Lakan medtages eller
hyres för 160 kr/set. Vandrarhem bokas per bädd. Frukost 175:- Barn 75:-
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Bröllop på Utö Värdshus - priser
Här nedanför hittar ni offererade priser för fest, boende och annat som hör till.
Priserna är inklusive moms.

Boende per natt:

Bröllopssvit inklusive frukost
den bjuder vi på!
Dubbelrum Stenhotellet eller Kvarnvillan
1265:-/pers
Hotellstuga 2,3,4 pers
1265:-/1065:-/925:-/pers
Barn 3-12 år tills m bet vuxen
300:/pers
Vandrarhem vuxen
415:-/pers
Priserna för hotellrum och hotellstuga samt barnpris hotell inkluderar frukost.
Vandrarhem vuxen är exklusive frukost.
På Utö Värdshus är alla rum rökfria.

Övriga priser:

Bröllopsmeny
Vinpaket från
Hyra festlokal fram till 01.00
Hyra festlokal per timme efter 01.00
Discjockey inkl ljud
Taxibåt t&r kyrkan ca

1095:415:-/pers
2500:1000:4000:10.400:-

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller speciella önskemål eller vill göra en bokning.

Med vänliga hälsningar
Titti Larsson

UTÖ VÄRDSHUS
bokningen@utovardshus.se 08-504 20 30
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Om Utö och Utö Värdshus - historia
Utö är en skärgårdsö med en säregen historia. Ön fick bofast befolkning så tidigt som i mitten på
500-talet. Till skillnad från andra öar i skärgården var det varken fiske eller jordbruk som blev Utös
huvudnäring. Här var det järnmalm som skapade den stora inkomstkällan. Redan på 1100-talet
började järnmalm utvinnas ur gruvorna som kom att bli bland de viktigaste gruvorna i Sverige och
intensiv gruvdrift pågick i cirka 700 år. De kvarvarande och idag vattenfyllda gruvhålen vittnar om
gamla tider och finns att beskåda strax bakom Utö Värdshus. Gruvdriften gjorde att ny arbetskraft
ständigt behövdes till ön. Kanske bidrog det till att forma den öppna och välkomnande atmosfär
som i dag råder på Utö.
Efter att ryssar i början på 1700-talet skövlade och härjade ön byttes så småningom järnmalmen
som fraktades på båtar ut mot annan last. På 1800-talet anlände de första badgästerna. Under
denna epok besöktes ön flitigt av konstnärer, skalder, författare, skådespelare och societet.
Utö Värdshus historia börjar i slutet av 1800-talet då hela Utö såldes till en välbärgad
grosshandlare - Grosshandlare Lewin. Han förvandlade raskt den norra delen av Utö från ett trist
före detta gruvsamhälle till fashionabel badort med kurhotell, soiréer och societetsdanser. Hit
reste dåtidens kändisar och societet och bland sommargäster och värdshusbesökare fanns
celebriteter som Georg och Hanna Pauli, Anders Zorn, Greta Garbo, August Strindberg och Kar
de Mumma. Även Evert Taube har gästat och inte minst besjungit vår ö.
Utö Värdshus har sedan dess utvecklats till en stor året-runt-öppen verksamhet för hotell,
restaurang och konferens och med en hel mängd aktiviteter och arrangemang.
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Bröllop på Utö Värdshus 2018
Med havet och skärgårdens charm som inramning förvandlas varje bröllop
och fest på Utö Värdshus till ett oförglömligt minne och en rik upplevelse
för både värdpar och gäster. Här nedanför finns exempel på festupplägg
och vi hjälper gärna till att vidare utforma den stora dagen och förgylla
firandet utifrån era önskemål. Vår personal med lång erfarenhet är ert stöd
genom hela processen - från första kontakten tills ni lämnar värdshuset
med härliga minnen i bagaget.

Bröllopsmiddag

Middagen hålls på Utö Värdshus och menyn omfattar brudskål
med champagne och chokladdoppade jordgubbar, förrätt,
varmrätt och tryffel exklusive dryck. I priset ingår också
bröllopstårta samt kaffe, dukning i vitt eller blått linne och
dekorationer. Vi kan även erbjuda ett vinpaket som består av 1
glas vin till förrätten, 1½ glas till varmrätten samt 4 cl
dessertvin. Ni återkommer med önskat datum och därefter
bokar vi ett sammanträffande med er och vår restaurangchef
för visning och detaljer kring önskat arrangemang för just er
fest.

Festlokal:

Efter middagen fortsätter festligheterna i Societetshuset fram till
kl 03.00. Efter kl. 01.00 tillkommer hyra per timme, se priser
nedan. I festlokalen finns en bar med en personal samt ett
dansgolv. Ni talar med restaurangchefen om önskade drycker.
Vi hjälper er gärna att boka musik enligt önskemål.

Transport

Båt trafikerar sträckan Årsta Brygga-Utö flera gånger varje dag.
Vid Årsta Brygga finns bilparkering som kostar cirka 80 kr per
dygn. Priset för båtresan är ca 79:-/pers enkel resa och betalas
ombord på båten. Vi hjälper er gärna att boka transporten till
och från Utö. Egen sjötaxi kan ordnas liksom häst och vagn till
och från kyrkan. Dekorerad flakmoppe för brudparets resa från
båten och ankomst till brudskålen är också ett populärt
alternativ.
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