
Längst ut på Lidingö, på Elfviks udde, kommer du 
ut på landet. På riktigt. Här finns skog och åkrar, 
levande jordbruk och betande djur. Här finns också 
en tillflyktsort – endast 20 minuter med bil från 
Stockholms innerstad och dess puls, men ändå så långt 
bort. Välkommen till Ellery Beach House, en upplevelse, 
ett hotell, en destination.
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En personlig destination med en internationell känsla på en 
väldigt idyllisk plats vid vattnet. Så beskriver Cecilia Bolandrina, 
Commercial Director på Ellery Beach House, Stockholms första 
Beach Resort. Där Palm Springs möter Sverige, naturen möter 
havet och människor möter varandra i barerna, vid den öppna 
brasan, vid poolerna och i löpslingan. Här står ”bleasure” 
i fokus – den sömlösa övergången mellan ”business and 
pleasure”.

Ellerys interiör andas 50- och 60-tal i kaliforniska Palm Springs. 
Beskriv er inredning, design och konst – vad möts man av som 
besökare?
– Man möts av en internationell, ombonad miljö med mycket 
färger, mönster och konst. Och man möts av liv, rörelse och 
leenden. Vår Playground med biljard, shuffleboards och 
flipperspel i kombination med morgonrockar som går ner till 
Coco Beach Club. Det är så olikt allt annat i Stockholm och det 
är nog en del av vår framgångssaga. Här hittar man en värme 
och ett formspråk som inte är det klassiskt skandinaviska, det 
är så långt från ”vitt, ljust och fräscht” man kan tänka sig, och 
man omsluts av den opretantiösa stämningen.

”…man kan äta middag på solsängarna i sin 
gula morgonrock, eller klä upp sig och sitta till 

bords om man hellre vill det.”

Vem vänder sig Ellery Beach House till – beskriv era gäster.
– Vi omfamnar verkligen alla. Vi vänder oss till paren i 
alla åldrar, kompisgängen, 40-årsfesten, konferensen, 
ledningsgruppen, familjen. Vi har en otrolig bredd och de 
olika gängen brukar komma vid olika tillfällen. Tjejgänget 
äter brunch, paret väljer en övernattning, på loven kommer 
barnfamiljen och på helgen firar man en högtid med 
släktmiddag. Hit kommer man för bleasure – ”business” 
och ”pleasure”. Såväl affärsresenären som privatpersonen 
ska trivas och alla gäster ska få en upplevelse. Man kommer 
kanske hit som privatperson och har det härligt på 
söndagen, som övergår till måndag, då ledningsgruppen 
kommer in för möten. Det är ofta en tydlig skiljelinje i vår 
bransch mellan nytta och nöje. Vi suddar ut de linjerna och 
vill att alla gäster ska kunna trivas hos oss samtidigt, och 
dessutom – att den mixen ska kännas helt naturlig.

Vad är det som gör att gäster gärna kommer och hänger hos 
er över dagen, utan att nödvändigtvis bo över som på ett 
typiskt hotell?
– Vi har ett destinationstänk. ESS Group som äger bland 
annat Ellery Beach House, Falkenberg Strandbad, Steam 
Hotel och flera andra destinationer, är extremt duktiga på 
att inte tänka logi, utan istället skapa destinationer. På Ellery 
Beach House finns det många som bor ett dygn eller två, 

men man kan också checka in på Coco Beach 
Club och hänga här över dagen vid våra varma 
pooler, bada bastu, njuta av mat och musik, äta 
lunch och stanna till middag, och det märker vi 
att Lidingöborna och stockholmare är förtjusta 
i att göra.

Ni lägger stor vikt vid upplevelsen, stämningen 
och menyn på era restauranger och barer – 
berätta!
– En middag i Restaurant Palmers är åt det mer 
eleganta hållet och vi reser till medelhavet. 
Här får du en mix av Frankrikes, Amalfikustens 
och Tel Avivs smaker, färger och dofter med 
mycket grönsaker och örter – det ska smaka 
mycket här! En trappa ner är restaurangen 
på Coco Beach Club – en restaurang med en 
inomhuspool i centrum och tre varma pooler 
utanför dörren. Här är en avslappnad atmosfär, 
musiken är lite högre, och man kan äta middag 
på solsängarna i sin gula morgonrock, eller klä 
upp sig och sitta till bords om man hellre vill det. 
Här serverar vi Cali Style Dinner à la Malibu och 
Palm Springs med smårätter, mellanrätter och 
drinkar.

Hur skulle du lägga upp en dag på er Beach Club, 
för att få ut det bästa och mesta av upplevelsen?
– Jag kommer hit vid 12-tiden och börjar med 
en lunch i Coco Beach Club följt av ett dopp i 
sjön vid vår egen brygga. Sedan spelar jag padel 
om vädret tillåter på en av våra tre banor. Efter 
det drar jag på mig den gula morgonrocken 
och njuter av varma pooler, bastu, kanske en 
behandling, jag avslutar i eldrelaxen där jag 
lägger mig på en solsäng och beställer ett 
glas vin. Lite senare checkar jag in på ett av 
våra rum. Vi har 60 Petite rum mot havet eller 
skogen, och 62 Deluxe rum med en 38 graders 
pool precis utanför. Jag gör iordning mig för 
kvällen och en middag i Palmers, och om man 
vill, följt av Coco Beach Club tills det stänger. Jag 
vaknar på morgonen efter en god natts sömn 
och tar ett morgondopp. Sedan äter jag frukost, 
i morgonrock om jag känner för det, och njuter 
av en fantastisk buffé med färsk frukt och grönt, 
chark, ostar, nygräddat bröd och mer därtill.

Vad händer i höst och vinter på Ellery Beach House?
– Vi ser fram emot hösten! När det blir kallare ute byter vi lite 
skepnad, lite som att övergå till höst- och vinterkollektionen. 
Vi flyttar in, har fler tända ljus, njuter av varm choklad eller te 
framför den öppna brasan och vår eldrelax är populär såhär 
års. Med tanke på våra varma pooler och pooler med tak 
fortsätter våra gäster bada utomhus, och vinterbadet och 
bastun vid vår brygga var en succé förra året som lär hålla i sig!

OM ELLERY BEACH HOUSE
VAR: Längst ut på Elfviks udde på Lidingö, inbäddat i naturen 
och precis vid vattnet.
HOTELL- & MÖTESRUM: 122 hotellrum, 11 mötesrum för upp 
till 250 personer.
COCO BEACH CLUB: Pooler, bastu, eldrelax, musik, 
restaurang, bar, gym och behandlingar.
MAT & DRYCK: Restaurant Palmers och Coco Beach Club.
LÄS MER PÅ: ellerybeachhouse.com 

Citylivet känns långt borta i det lantliga landskapet längst ut på 
Elfviks udde på Lidingö.

Ombonande, varma miljöer på Ellery fyllda av design, konst, musik, människor och upplevelser.


