Kombinera Ert bröllop på Trollenäs slott med boende på hotel Stensson
Hotel Stensson ligger mitt i Skåne, mitt i Eslöv nära till allt. Med enbart 6 km till
Trollenäs slott är vi det perfekta alternativet att komplettera boendet på slottet med
om inte alla Era gäster får plats där. Det tar endast 10 minuter med bil mellan hotell och
slott. Vi har 44 rum till vårt förfogande uppdelat på enkelrum, dubbelrum, familjerum,
sviter etc. Under senare delen av 2020 kommer vi även att ha 14 st ”Long stay
apartments” tillgängliga för övernattning. Som mest har vi möjlighet att ackommodera
över 120 personer med full beläggning. I rumspriset ingår frukost, önskas lunch/middag
går det att lösa. Vi hjälper till med att ordna busstransporter till självkostnadspris
mellan de olika arrangemangen.

Vad kan du förvänta dig av Hotel Stensson
• Moderna och fräscha rum med branschens absolut bästa sängar, Hotellets ägare
driver även Blomsterbergs sängar och som gäst har du möjlighet att sova i sängar
från Hilding, Ekens, Carpe Diem, Stjärnbädden, Hästens och Jensen.
• Fantastisk tillgänglighet, 190 meter till järnvägsstation, 10 minuter till Lund, 25min
till Malmö & 45 min till Copenhagen airport. Parkeringsgarage under hotellet.
• Ingen egen restaurang men däremot nära till trevliga restauranger och Espresso
House finns i samma byggnad.
• Stora konferensrum & atrium med möjlighet för allahanda arrangemang.

Vad kan vi göra för Er?
Framförallt vill vi göra det enkelt och bekymmerslöst för Er, Ni kan planera Bröllopet i
lugn och ro och vi tar hand om boendet, transporter och alla frågor runt det.
• Vi gör det enkelt för Er
o Ni får ett specialpris när Ni kombinerar Ert bröllop hos Trollenäs Slott med
boende hos oss. Ni får mellan 15 - 20% rabatt beroende på antal rum, när Ni
bokar boendet och hur Ni vill att boendet betalas osv.
o När Ni bestämt Er för oss blockar vi upp det antal rum Ni tror Er behöva. Ni
får en bokningskod (som Ni själv kan välja) och som Ni skickar med i Er
inbjudan. Gästerna bokar själv och får automatiskt rabatten och betalar själv
vid avresan. Här erbjuder vi 15% rakt av på hotellrummen. Ej använda rum
avbokas automatiskt, behövs fler rum löser vi det, det viktigaste är att vi
blockar upp så många rum Ni kan tänkas behöva så att Ni inte står utan rum.
o Önskar Ni själv betala hela boendet går det utmärkt, då erbjuder vi 20%. För
att göra det enkelt använder Ni samma förfarande med bokningskod.
o Finns även möjlighet att boka hela hotellet med all service – Ert ”eget” hotell
för en weekend. Fördelen med att abonnera hela hotellet är att det går att
ta med egen alkohol om så önskas och möjligheten till speciallösningar blir
oändliga. En fantastiks möjlighet att ge Era gäster något utöver det vanliga
och framförallt till ett mycket förmånligt pris.

Möjligheterna oändliga, vi hjälper Er att skräddarsy den perfekta vistelsen för Era gäster
och gör boendedelen till ytterligare en minnesvärd del av Ert bröllop. Inget önskemål är
för stort eller för litet – vi finns här för Er.
Alla bokningar och frågor tas med mig personligen, maila mig och jag återkopplar
omgående: Henric.blomsterberg@blomsterbergs.se
Mvh
Henric Blomsterberg/Hotellansvarig
Besök vår hemsida för mer information

www.hotelstensson.com

