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www.marmagard.se

Vi har lokalen för er
bröllopsfest!
Marma Gård ligger i en naturskön miljö endast 15 minuter från
Uppsala och 35 minuter från Stockholm.
Oavsett antalet gäster har vi passande lokaler för att er stora
dag ska bli ett minne för livet.
Marmasalen har plats för upp till 100 sittande personer och
en rymlig veranda, Grimsa rymmer 25 gäster och vår charmiga
vinkällare från 1700-talet, med sina valv och stenväggar, passar
utmärkt till mindre sällskap.
Kontakta oss och berätta om era behov av lokaler, mat, dryck
och annat på 0708-32 63 51, eller läs mer på
www.marmagard.se.

Ann-Stin & Curt Thärnström
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Fräscht och rymligt för upp till
100 sittande gäster
Marmasalen är en stor festsal möblerad för 100 personer med generös takhöjd vilket ger en härlig
känsla av ljus och rymd och har en stor och charmig veranda som vetter ut mot den härliga trädgården.
Salen är utrustad med ljudanläggning, flyttbar bardisk, projektor och fyra meter stor filmduk och
mottagningskök (mer info på sida 9).
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Charmig vinkällare för mindre sällskap
I en av våra fastigheter från 1700-talet finns en vackert bevarad vinkällare med valv och stenväggar, vilken har plats för
upp till åtta sittande personer.
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Luftigt och fräscht för
ca 25 sittande
För mellanstora fester kan vi erbjuda vår fräscha lokal som vi kallar
”Grimsa”, vars stora panoramafönster ger ett härligt ljus.
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Rymligt och modernt mottagningskök
I direkt anslutning till Marmasalen finns ett rymligt pentry och mottagningskök med industridiskmaskin, spishäll, varmluftsugnar,
11 st microvågsugnar, fyra kylar, två frysar och övrig köksutrustning som t.ex högkapacitetskaffemaskin och porslin för 100 personer.
Om ni så önskar kan vi ombesörja cateringservice.
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Uppsala
15 min

Knivsta
E4

Arlanda
20 min

Stockholm
35 min

Allt för en lyckad bröllopsfest!

Nära!

Vi har gott samarbete med leverantörer av det mesta som kan behövas för att er bröllopsfest ska bli
lyckad! Catering, ljud/ljus, discjockeys, transport/bussbolag, fotografer och florister är några av de
tjänster våra erfarna samarbetspartners kan hjälpa till med. Hör av er så förmedlar vi kontakt.

15 minuter till Uppsala.
20 minuter till Arlanda.
35 minuter till Stockholm

På Marma Gård finns flera toaletter, hissar för rullstolar och barnvagnar och stora fria parkeringsytor
- allt för en lyckad bröllopsfest!
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Hör av er!
Vi visar er mer än gärna runt i
lokalerna och är övertygade om
att ni kommer tycka att det är
välinvesterad tid!
Ann-Stin & Curt Thärnström
Kontakta oss!
0708-32 63 51
curt@marmagard.se
www.marmagard.se
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