
Julbord  
på Grand

Ett havsnära julbord  
med tradition.

p e r s o n l i g  s e r v i c e  s e d a n  1 8 9 2

GRAND HOTEL MARSTRAND 
TEL  +46 (0)303-603 22   FAX  +46 (0)303-600 53

ADDRESS  Grand Hotel Marstrand, Rådhusgatan 2, SE-442 67  Marstrand
E-MAIL info@grandmarstrand.se    WEB www.grandmarstrand.se

vägbeskrivning från göteborg

Kör E6 mot Oslo. Vid Kungälv (ca 2 mil norr om Göteborg) 
väljer du avfart nr 86 skyltat Marstrand och Kungälv. Följ 
skyltning Marstrand (Riksväg 168) mot kusten hela vägen till 
den tar slut. Det finns flera parkeringsmöjligheter inom några 
hundra meter från Drjan. Välkommen till Marstrand!

vägbeskrivning från oslo

Kör E6 mot Göteborg. Vid Kungälv (ca 2 mil norr om Göte-
borg) väljer du avfart nr 86 skyltat Marstrand och Kungälv. 
Följ skyltning Marstrand (Riksväg 168) mot kusten hela 
vägen till den tar slut. Det finns flera parkeringsmöjlighe-
ter inom några hundra meter från Drjan. Välkommen till 
Marstrand!

transport

Grand Hotel Marstrand löser transporten till och från 
Marstrand, oavsett antal deltagare. Vi erbjuder båttur, 
limousiner, mini- och fullstora bussar.



 Grands  
 klassita  
julbord
 En riktigt god tradition

25 november – 20 december

Grands klassita julbord
vardagar  545 kr inkl. moms (486 kr exkl. moms) per pers.
fre & lör 754 kr inkl. moms (663 kr exkl. moms) per pers. 
lör eftermiddag kl 15 595 kr inkl. moms  
(531 kr exkl. moms) per pers. 

I priset ingår Grands klassiska julbord och glögg.   

Julbordvaket
pris 1.695 kr exkl moms (1.514 kr inkl moms) per person.

I priset ingår Grands klassiska julbord, glögg, övernattning 
i dubbelrum samt frukostbuffé.

Konferenvaket med julbord
Konferera i havsnära miljö, med personlig service, 
utsökt mat och ljusa, nyrenoverade konferensrum.
pris per person i dubbelrum: 1.845 kr exkl moms.
pris per person i enkelrum: 2.295 kr exkl moms.

I priset ingår konferens inkl. kaffe/lunch/kaffe, 
Grands klassiska julbord, glögg, övernattning 

samt frukostbuffé.

boka på tel 0303-603 22,  
info@grandmarstrand.se  
eller www.grandmarstrand.se

välkommen till vintersköna Marstrand och Grands 
stämningsfulla jul. I Paradisparken framför hotellet 
sprakar eldarna och i den vackert upplysta paviljongen 
serveras rykande het glögg. Ett dignande julbord står 
traditionsenligt uppdukat med husets sillinlägg- 
ningar, efterlängtade klassiker och västkustens  
specialiteter.

varmt välkomna 
önskar vi på Grand Hotel


