
OVERNATTING 

 

• Kan gjestene overnatte? 

• Ja, vi har 65 doble værelser og 5 suiter. Dere må reservere værelsene på forhånd.  

 

• Må gjestene overnatte? 

• Noen har et minimumsantall av overnattinsværelser tilknyttet deres selskapslokaler. Sjekk 

tilbudet/kontrakten for å se hva som er minimum for deres bestiling. Gjester utover dette overnatter om 

de ønsker og om det er ledige værelser 

 

• Når kan gjestene sjekke inn? 

• Rommmene er klare fra 15:00. Dersom det er mulig sjekker vi de inn tidligere. 

 

• Når er utsjekk på avreise dagen? 

• Utsjekk er 11:00 på lørdager og 12:00 på søndager. Brudeparet kan sjekke ut sent på søndager.  

 

 

 

SERVERING OG SELSKAPSLOKALET 

 

• Kan vi ha med egen mat? 

• Nei det er kun tillatt med mat bestilt via Losby Gods 

 

• Kan vi ha med egen drikke? 

• Nei, hverken alkoholholdig eller drikke uten alkohol er tillatt å servere bryllupsgjestene. Alt må bestilles 

via Losby Gods.  

 
• Vi ønsker et alkoholfritt bryllup, er det egne priser da? 

• Det er samme priser på pakkene uansett om det er alkoholholdig drikke eller ikke. Vi setter opp egne 

drikkemenyer med tilpasset alkoholfri drikke til menyene dere velger. Mineralvann er også inkludert uten 

tillegg for de som ønsker det.  

• Kan vi ha med hjemmelagde kaker? 

• Ja. Det er egne regler for hvor mange kaker kan ha med uten kostnad. Det er også mulig å ha med kaker 

utover dette mot et tillegg i prisen. Se eget ark i dette tilbudet for mer detaljer.  

 

• Kan vi ha med godteri til candy bar? 

• Ja, det tillater vi uten kostnad. Dere leverer godteri og krukker/skåler/dekor, også setter vi det ut etter 

deres ønske.  

 

 

 

 
 

  FAQ – Bryllup på Losby Gods 



SERVERING OG SELSKAPSLOKALET forts. 

 

• Hva med snacks til før og etter middag? 

• Dere kan kjøpe dette inn selv og levere til oss, eller bestille det via oss. Dersom dere leverer til oss, setter 

vi det ut i våre skåler og fat uten ekstra kostnad 

 

• Hvor lenge er baren oppe? 

• Til klokken to. 02:00. 

 

• Hvor lenge kan vi være i selskapslokalene? 

• Baren stenger 02:00. De siste gjestene må være ute innen 02:30 

 

• Hvor lenge kan musikken spille? 

• Til baren stenger 02:00 

 

• Kan vi bruke konfetti? Inne eller ute? 

• Nei, vi tillater ikke bruk av konfetti hverken inne eller ute. Dersom dette ikke blir overhold vil det bli 

påført kr 5000,- på regningen pga ekstra rengjøring. Dette forbudet gjelder også mot plastikk roseblader, 

strimler osv.  

 

• Kan vi få vanlig meny i Herresæte? 

• Nei, i Herresæte er det praktbord, ingen meny.  

 

• Må vi pynte bordene selv eller gjør dere det? 

• Vi pynter gjerne bordet og lokalet for dere. Alt av pynt og beskrivelser må leveres innen 16:00 dagen før 

bryllupet. Send gjerne bordplan på mail så fort den er  klar, senest 16:00 dagen før.  

• Dere må selv levere alt som det skal pyntes med, vi har ikke mulighet til å supplere med vaser f.eks. 

 

• Må vi forholde oss til minimums antall og maks antall i lokalet? 

• Ja, dette er antall basert på hva som er mulig å dekke opp til maks, og hva som er minste antall som vi 

tillater i lokalet. Det er mulig å være færre enn minimum, men dere vil måtte betale fullpris for de som 

«ikke er der» 

 

• Vi ønsker hvite stolstrekk på stolene, er det mulig? 

• Ja, vi har stoltrekk mot et tillegg i prisen. Det er også mulig å få med en dekorsløyfe dersom man ønsker 

det. 

 

• Vi synes det er fint med Tiffany/Chivari stoler, er det mulig å få dette? 

• Ja absolutt. Dette bestiller vi inn og gir dere pristilbud på.  

 

 

 

  FAQ 



TEKNISK UTSTYR 

• Vi skal ha en fremvisning på TV under middagen. Kan vi låne PC av dere? 

• Man kan låne PC for et tillegg i prisen. Denne må resereres på forhånd.  

• Vi har apple TV, så man kan streame live fra egen iphone/ipad eller mac. Dette må også reserveres på 

forhånd så vi setter opp og gjør klart. Dette er kostnadsfritt. 

 

 

BETALING 

• Hvordan betaler vi for bryllupet? Og når? 

• Dere betaler et depositum tilsvarende lokalleien når dere bestiller. Etter bryllupet vil det blir sendt 

faktura med en forfallsdato på 30 dager.  

 

 

PLANLEGGING 

• Dersom vi ønsker å ha flere planleggingsmøter med dere enn de to som er inkludert i prisen? 

• Dere kan gjerne ha flere møter med oss dersom dere føler at dere har behov for det.  

Det koster kr 1500,- pr ekstra møte. Maks 1 time.  

 

• Vi finner ikke en bryllupspakke som er 100% det vi vil ha? 

• Da velger dere den som er nærmest, eller mest basic, også bygger dere på med tilleggstjenester. Da 

skreddersyr vi en ny «pakkepris» for deres bryllup. 

 

 

PARKERING 

• Koster det noe å parkere på Losby Gods? 

• All parkering er gratis 

 

 

VIELSE 

• Kan vi ha med prest som vigsler i vielse på Losby Gods? 

• Absolutt, Alle trosretninger og livssyn har tillatelse til å vie på godsets grunn 

 

• Hvis vi har bestilt  vielse ute i hagen og det regner. Hva gjør vi da? 

• Vi har alltid en plan B klar i tilfelle dårlig vær. Vi er parat og endrer dersom nødvendig.  
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