
Västra flygeln 

 

Här finns 4 privata (dubbel) gästrum som vi endast hyr ut till brudparets närmaste gäster. Dessa rum 
ligger på plan 2 så det innebär en trappa upp. Alies och Dennis (Jacquelines dotter) bor i 
undervåningen. Alies bäddar vackert och tar emot er. Hon vill veta innan vilka som ska bo i rummen 
eftersom att hon skriver en namnskylt på ytterdörren. 

 

 
 

Här går man in och följer en 
gång som i vänster ände har en 

trapp upp till gästrummen. 



Priset är 600 kr per person för en natt (andra natten 400 kr). 
Det ingår lakan och handdukar i priset. Frukosten äter gästerna antingen tillsammans med brudparet 
på Berget eller om brudparet beställt en gemensam frukost på magasinet. Det finns inget pentry eller 
kylskåp i rummen. Behöver gästerna värma mat till t.ex. en bebis eller fixa en lunch så får de göra det 
på magasinet (festlokalen) Det är ok att boka flera nätter, t.ex. från fredag till söndag.  

Parkering 
Gästerna kan parkera på gårdsplanen framför flygeln. Men, om brudparet ska ha vigsel mellan 
flyglarna så ska gästerna parkera på den stora parkeringen i anslutning till magasinet, det är för att vi 
vill att det ska vara bilfritt på gårdsplanen under vigseln. 

In- och utcheckning 
Incheckning efter 11.00 och utcheckning före kl. 11.00 Det är endast tillåtet att de gäster som ska bo i 
flygeln vistas i där. 

Rumsfördelning 
Det finns 4 dubbelrum och 2 badrum. Ni ska beakta att från de innersta dubbelrummen måste man 
passera ett av gästrummen. Det betyder att ni väljer att placera gäster som känner varandra i 
respektive avdelning.  

I hallen finns soffor och sittmöjligheter (lounge) 

 

Bokning och betalning 
Normalt sett hyr vi inte ut dessa privata rum till andra än brudparets gäster/familj. Det betyder att ni 
kan avvakta definitiv bokning av antal bäddar till senast 2 veckor innan bröllopet. Ni skickar en 
namnlista till Jacqueline som noterar detta i offerten. Betalningen hamnar på er slutfaktura.  

För frågor: Alies Hellsten 070-5351005 info@rosenhanska.se  

mailto:info@rosenhanska.se

