
 
 

 

  

  

Nyköpingshus har varit den självklara platsen för fängslande möten, historiska bröllop 

och fester i över 700 år. Vi ser därför med glädje fram emot att fängsla Er och Era gäster. 

Nyköpingshus är Nyköpings i särklass bästa lokaler för fest och bröllop med sina 

fantastiska historiska lokaler och läge, mitt i staden vid ån och hamnen med hotell och 

vandrarhem runt slottsknuten.  

Som festvåning ger Nyköpingshus Er en fantastisk möjlighet att forma Ert egna Kungliga 

bröllop eller fest, där Ni får servera egen alkohol till middag och i baren om Ni vill, samt 

kunna välja från att göra det mesta själv till att beställa ett färdigt serverat paket och allt 

där i mellan utifrån festvåningsmenyn nedan och Era önskemål. Det kallar vi Kungligt. 

Festvåningshyra; I festvåningshyran får Ni välja mellan allt från en sal till ”hela Slottet” 

med vald matsal möblerad enligt Era önskemål med porslin och glas till alla kuvert, samt 

kyla och möjlighet till beredning. Ni får om Ni vill tillgång till lokalen från eftermiddagen 

dagen innan, t ex för att pynta och duka. Vi hjälper Er gärna att göra det åt er enligt 

nedan. 

Dukning? Vi dukar porslinet där linneduk & servett samt ljus ingår till förmånligt 

kuvertpris. 

Mat? Låt Er frestas av våra härliga menyer. Har Ni kanske egen önskan till 

köksmästaren, eller vill ta med valda delar? Vänligen se menyförslag på vår hemsida. 

Dryck? Festvåningen erbjuder Er att ta med egen dryck och alkohol att servera/ få 

serverat till maten och i baren. 

Serveringspersonal? Vill Ni ha hjälp att bli serverade och servade av våra trevliga 

serveringsproffs så erbjuder vi kuvertpris eller per timme utifrån Era önskemål. 

Egen bar? Vill ni bli Kung i Er egen bar? Då erbjuder vi en fullt utrustad bar med glas, 

blenders och tillbehör för Er dryck till paketpris. 

Ljudanläggning? Om ni vill hyra Slottets proffsljud uppriggat och överlämnat till, från Er, 

teknikansvarige för kvällen, med 4 högtalare, mixer, mikrofoner, ljus etc. för tal under 

middagen och till dans & disco, erbjuder vi det till ett väldigt förmånligt paketpris.  

  



 
 

 

Städ & disk? Vill Ni avsluta festen och bara njuta? Då erbjuder vi att ta hand om 

städning och disk till kuvertpris beroende på hur mycket utsmyckning ni vill ha. 

Då ingår även: Tillgång vid önskemål till lokalerna från kl 15 dagen innan i inspirerande 

unik miljö. Centralt, mitt i historien, med fri parkering. 

 

Vi offererar gärna utifrån Era önskemål.  

Kom gärna förbi, titta, känn och delge Era önskningar. 

  

 

 

 

 

Per Karlsten & Linda Saareste 

 

Telefon:  0155-21 26 00   

E-post:  info@nykopingshus.nu 
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