
Ni välkomnas av våra hosts nere i the fabulous COCO Beach Club. Kanske börjar ni dagen 

redan här med en rykande kopp kaffe och brainstorming – den skönaste starten på dagen!

Kreativiteten spirar när ni anländer till våra mötesrum med härligt dagsljus som kikar in. Och 

när energinivån blir låg så ordnar vi både AM-break, lunch & PM-break under dagen – här 

går ni aldrig hungriga. De bästa mötesupplevelserna har för oss alltid kantats av smaker vi 

minns. 

Ni avslutar mötet tidig eftermiddag, checkar in på era rum och svider om till era bästa padel 

outfits, nu är det dags för match! När ni är lite lagom varma dukar vi fram med iskalla Pims. 

Dags att byta om till morgonrock och njuta av bad, fruktiga cocktails och mingel. 

Feeling hungry? På kvällen är det dags för dinner feast i en av våra restauranger. 

Vi lovar – you’re in for a tasty treat!

 

Middagen är slut och ni är danssugna, discokulan snurrar, musiken pumpar och här får man 

dansa på borden! Vill du hellre utmana kollegorna i shuffleboard, pingis eller flipper så står 

Bally Bar & Playground redo för er! 

Den skönaste sängen väntar sedan. Beauty sleep guaranteed! 

Rise and shine – breakfast is calling. Men innan dess går solen upp och du börjar dagen med 

en löprunda runt den vackra udden, eller så kör ni ett yogapass vid stranden. Namaste!

Hoppas att vi ses snart igen! 

ELLERY WAY



Ni startar morgonen tidigt hos oss, träningskläderna är på, för nu kör vi! Ett varv runt udden 

eller ett svettigt träningspass – your choice! Frukosten i Palmers står sedan redo, oh it’s 

delicious! Energin är på topp och ni är supertaggade för dagen. 

Ert boardroom är filled to the brim med kaffe, frukt, godis – allt ni behöver för dagens möte. 

Sugen på något speciellt? Skicka iväg ett sms så kommer vi innan du hunnit blinka!

Är ni mitt inne i ett flow? We’ve got you covered, med både AM-break och PM-break. 

Pauser är viktigt, därför tar ni en ”Pause & Play” mitt på dagen. Bygg teamkänsla, utmana 

kollegorna i padel eller upplev Stockholms skärgård på ett fartfyllt sätt.  På Ellery andas och 

lever lekfullheten i varje hörn. Ingenting är omöjligt. 

Några timmars möte på eftermiddagen innan Theo (vår grymma sommelier) kommer in och 

presenterar de hippaste vinerna just nu, han är inget mindre än exalterad över att få ta er på 

en riktigt bra vinupplevelse. 

Solbäddarna i COCO är reserverade för er och några timmar av relax står på schemat. 

Färgglada drinkar, danssteg vid poolkanten och härligt snack med kollegorna. 

Middagen är redo, sätt er till bords och låt våra kollegor skämma bort er. 

Dagen avslutas precis som ni önskar, fortsätt i COCO Beach Club eller Bally Bar & 

Playground innan den skönaste sängen väntar på att få sällskap. 

Vakna utvilad och påfylld efter en bra gårdag. Morgonyoga står på schemat innan frukost – 

häng kvar under dagen och fortsätt ert möte eller lämna oss för annat. Men lova, kom snart 

tillbaka!

BUCKET LIST


