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bröllop i harmoni med naturen
med övernattning i slott & koja

Vill ni ha ett personligt bröllop med ca 20-25 gäster  
- och nära naturen? Då har ni hamnat helt rätt! 

Samla de närmaste och käraste och satsa på en oförglömlig 
helhetsupplevelse med övernattning i genuina stugor och trädhus. 
Utanför Ödeshög i Holavedens uråldriga kulturlandskap gömmer 
sig skogseremitaget, omgiven av blommande ängar, fårbeten,  
gammal bondeskog och med utsikt över Visjön. 

Urnaturs skogseremitage är som ett designhotell mitt i skogen. 
Här får man uppleva enkelhetens lyx i stugor helt utan el.  
Det finns totalt fem handtimrade stugor och tre trädhus.  
Förslagsvis tillbringar brudparet bröllopsnatten svajande bland 
trädtopparna i luftslottet eller nya trädhus sviten.  
 
Hela skogseremitaget bokas upp i samband med bröllop för boen-
det. Abbonemangsavgiften är 25000,- och inkluderar 20 bäddar 
inklusive lättare frukost/brunch kl. 9-11.  
Upp till max 6 extrasängar kan ordnas för 900,-/p inkl frukost.
 
Urnatur har ingen fast meny. Vi odlar våra egna grönsaker, plockar 
vilda växter och föder upp lamm. I Visjön finns aborre, gädda och 
kräftor. Beroende på årstid och tillgång lagar vi mat som inte kan 
vara mer lokal, nyskördad, ekologisk och naturlig.  
Middagen serveras i plåtslottet med kvällssol och utsikt över  
Visjön och stor öppen brasa. Verkar vädret bli riktigt fint kan vi 
också servera middagen på terrassen utanför. Mindre sällskap upp 
till 16 personer kan även välja att äta middagen i storstugan mitt i 
skogen. 

 Kanske detta är möjligheten att äntligen samla den  
        spridda släkten - så varför inte passa på och  
  stanna över två nätter? 
 
     Vi erbjuder fika, lunch och olika aktiviteter.  
        Berätta vad ni tänkt er och om era önskemål  
       så skickar vi gärna en offert.

 Lokalhyra ingår t.o.m. kl 01:00. För förlängda öppetider  
 tillkommer en kostnad. Alla priser är inkl moms.

info@urnatur.se
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Bröllopspaket: 
 
 

3 rätters middag  

inklusive:

 - brudskål /1 glas mousserande vin

- 1 glas vin till förrätten

- 1 glas vin med påfyllning till varmrätten

- kaffe & avec alt. dessertvin till desserten

- samt alkoholfria alternativ förstås...

- enklare blomsterarrangemang från skog & äng till bord

Pris: 1190,-/person

Gäller minimum på 15 personer.  


