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MAT & BAR PÅ HOTELLET | FOOD & BEVERAGE AT THE HOTEL

EATERY SOCIAL BAR & RESTAURANT Restaurang i entreplan. Barnmeny finns. För aktuella 
öppettider se skyltning i hissar eller fråga receptionen. | Restaurant at entrance level. Kids menu available. Opening 
hours can be found in the elevators or ask the reception. TERRASSEN BY EATERY SOCIAL Bar på plan 2. För aktuella  
öppettider se skyltning i hissar eller fråga receptionen. | Terrace bar at 2nd floor. Opening hours can be found in the  
elevators or ask the front desk. ROOMSERVICE Se meny i ditt rum, ring 1060 från rumstelefonen för beställning.  

Tillgängligt 24/7 | Room service menu available in your room, call 1060 from your room to place an order. 

SOUTH AMERICA MEETS SÖDERMALM
På Eatery Social möts Nord-, Central, Syd och Latin- 
amerika med Södermalm. Restaurangen är mycket mer än 
en taqueria där du som hotellgäst, Stockholmare och 
inrest bjuds in till en social mötesplats. Restaurangen 
signeras Marcus Samuelsson som är vår kreativa ledare 
och kulinariske inspiratör.

TERRASSEN BY EATERY SOCIAL
Under sommaren är vår Terrassbar det självklara  
valet för varma dagar och svala nätter. Med utsikt över 
Eriksdals trädgårdar och stadens puls runt  
hörnet är detta en undangömd oas i storstaden. Här  
erbjuder vi både mat och dryck i en avslappnad miljö  
mellan 14.00 - 22.00 måndagar till lördagar juni- augusti.

A PLACE FOR YOU AND YOUR VATOS
I vårt Chambre Separée - Vatos, en trappa ovanför 
restaurangen kan ni hyra er egna bar/lounge för 20-40  
personer i middagssittning eller 100 personer mingel. 
Våra erfarna cocktailbartenders lagar drinkar med smaker 
från Mexico och Peru med syra, sälta och en spicy twist. 
Den klassiska Margaritan är vår signaturdrink och i vårt 
destillatförråd har vi ett av Stockholms största 
Tequilasortiment.    

SOUTH AMERICA MEETS SÖDERMALM
At Eatery Social - North-, Central, South and Latin 
American flavours are combined with local cuisine. This 
restaurant is so much more than just a Taqueria and we 
strive to be a social meeting place for both hotel guests, 
locals and travellers. The restaurants creative chef is 
Marcus Samuelsson, the internationally recognized chef.

THE TERRACE - BY EATERY SOCIAL
During the summer our terrace bar is the 1st choice for 
sunny days and cool nights. With a stunning view over  
Eriksdals gardens and the city pulse just around the corner 
this is a hidden oasis in Stockholm. Here we offer food and 
drinks in a relaxed environment 14.00 - 22.00 mondays til 
saturdays june til august.

A PLACE FOR YOU AND YOUR VATOS
In our Chambree Separée - Vatos Bar, You can rent your own 
bar/lounge and bartender for 20 - 40 seated guests or 100p 
mingle. Our experienced bartenders will make drinks 
influenced by Mexico and Peru and our signature cocktail is 
the classig Margarita. We also have one of Stockholms 
grandest tequila collection.

WWW.EATERYSOCIAL.SE/SKANSTULL
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RECEPTION | FRONT DESK

Receptionen är bemannad dygnet runt. Du når oss genom 
att slå 9 på telefonen som finns på ditt rum.

The front desk is open around the clock.  Give us a call by 
dialing 9 on the phone in your room.

CHECK IN | CHECK OUT

Check in efter kl. 15.00 | after 3 p.m.
Check out innan kl. 12.00 | before 12 p.m.

Vid försenad utcheckning debiterar vi en extra kostnad 
per timme. Kontakta receptionen om du skulle vilja 
checka ut senare så hjälper vi dig i största möjliga mån. 

Late check-out is subject to availability. We’ll charge an 
additional cost per hour. Please contact the front desk if 
you wish to check out later. 

BAGAGERUM | LUGGAGE ROOM 

Bagagerummet finns i anslutning till receptionen i lobbyn 
under inchecknings- och utchecknings dagen. 

A luggage room is available by the front desk in the lobby 
during your check-in and check-out day.

SERVICE & FRONT DESK
VÄCKNING | WAKE UP CALL

Väckning kan beställas genom receptionen.

Wake up can be ordered through the front desk.

FRUKOST | BREAKFAST

Frukost serveras i vår frukostmatsal på plan 1 med utsikt 
över Årstaviken och Eriksdal mellan 07.00 - 10.30 alla dagar 
från 24/6 till 25/8. Innan och efter detta datum är frukosten 
öppen 06.30 - 09.30 (mån-fre) 07.00 - 10.00 (helgdag)

Breakfast is served in our breakfast hall with views over 
Årstaviken and Eriksdal between 07.00 and 10.30 every day 
between 24/6 and 25/8. Before and after thoose days  
breakfast is open 06.30 - 09.30 (mon-fri) and 07.00 - 10.00 
(weekends).

TAXI | TAXI SERVICE

Taxi kan beställas genom receptionen. Vi samarbetar med 
Taxi Stockholm.

Taxi can be ordered through the front desk. We recommend 
Taxi Stockholm.

Söders Trädgård är en 250 kvadratmeter stor yta på 
Clarion Hotel Stockholms plan 3 som planerats och 
byggts av hotellets egen personal. På trädgården  
växer en mängd olika bär, örter, grönsaker och blom-
mor som skall användas i hotellets två restauranger 
under sommar och höst. Ytan skall även vara en hub 
för lokala miljösamarbeten och upplåts kostnadsfritt 
till lokala företag och organisationer som har en utta-
lad miljöagenda.

Söders Trädgård is an urban garden at the 3rd floor of 
the hotel. The garden is planted and managed by pas-
sionate hotel staff and here we grow herbs, fruits and 
vegetables for our 2 restaurants. The area is also 
available to rent free of charge for all local businesses 
with a sustainable agenda. 

SÖDERS TRÄDGÅRD 



Y O U R  H O M E  A W AY  F R O M  H O M E

DITT RUM ÄR UTRUSTAT MED | YOUR ROOM IS EQUIPPED WITH 
MINIBAR Mini-bar HÅRTORK Hairdryer TV (FRIA KANALER) TV (all channels are free)  WIFI wi-fi DUSCH ELLER 

BADKAR Shower or bathtub KROPPSVÅRDSPRODUKTER FRÅN RITUALS Toiletries STRYKBRÄDA Ironing board

Reception       9     

Room service        1060 

Annat rum | Another room              & room number

Externt samtal | External line          & phone number

För att slå ”+” | To dial ”+”

8

0

0 0

WIFI | WIFI

Koppla upp dig till Clarion Connect för gratis Wifi
Connect to Clarion Connect for free Wifi

IS | ICE

Is finns att hämta i ismaskinen på våning 5.
Ice is available from the machine at the 5th floor.

ELEKTRICITET | ELECTRICITY

Nätspänningen i Sverige är 230. V
Standard voltage in Sweden is 230 V.

ROOM SERVICE | ROOM SERVICE

Tillgängligt dygnet runt. Ring 1060 från din 
rumstelefon.
Available all hours. Dial 1060 from your room. 

GOOD TO KNOW

Missing something? Call the front desk and let us help you!

RÖKNING | SMOKING

Rökning är förbjudet på hela hotellet och utanför vår  
entre.
Smoking is prohibited all over the hotel and outside our 
entrance.



COFFEEMAGIC BODYSCRUB

I samarbete med oss på Clarion Hotel Stockholm har de tre 
entreprenörerna i företaget Lilos utvecklat Coffeemagic - en 
ekologisk och hållbart producerad body scrub gjord på  
hotellets kaffesump. Produkten är 100% naturlig och vegansk 
och finns att köpa på Elements Spa och i vår reception.

Together with Clarion Hotel Stockholm, the young company 
Lilos have developed Coffeemagic - an ecofriendly and  
sustainably manufactured body scrub made with recycled 
coffee grounds from the hotel. Coffeemagic is 100% natural 
and vegan and can be bought at Elements Spa and at the 
front desk..

 I N D U L G E  Y O U R S E L F
ELEMENTS SPA
Hos oss råder lugnet, lyxen och stillheten. Poolen håller alltid 33C grader och här kan du simma ut till en magisk utsikt över 
Årstaviken. Vårt spa har både ångbastu, torrbastu och relaxrum och våra erfarna spaterapeuter erbjuder flertalet olika  
behandlingar för både kropp och ansikte. För att boka: https://www.elementsspastockholm.com/boka. Självklart har vi  
reducerade entrepriser för våra hotellgäster. I vårt spa kan du även avnjuta både mat och dryck från vår bar med  
fullständiga rättigheter. För aktuella öppettider vänligen se vår hemsida. 

At Elements Spa you can enjoy stillness, luxury and a calm atmosphere. The pool is always 33 degress Celcius and here you can 
swim outside to a magical view over Årsta Bay. Our experienced Spa therapists offer a wide range of treatments for your face and 
body. To book: https://www.elementsspastockholm.com/boka/.  Reduced prices for hotelguests. At Elements Spa you can also 
enjoy a relaxing meal or a refreshing drink from our bar. For our current opening hours please see our website.



GET TO KNOW OUR SÖDERMALM
http://bit.ly/yourlocalguide-södermalm

SOCIAL MEDIA | SOCIAL MEDIA

Instagram: @clarionstockholm @eaterysocial_skanstull @elementsspasthlm 
Facebook: Clarion Hotel Stockholm / Eatery Social Skanstull / Elements Spa

Please like, share and tag us on Social Media!!

O U R 
H O O D  I S
O U R  H E A R T

SHOPPING
I kvarteren runt Södermalm finner du några av Stockholms 
mest intressanta shoppingstråk. Här hittar du allt från  
vintage, exklusiva modemärken, inredning och sneakers 
till skivaffärer, tatuerare och frisörer. På Södermalm är  
shoppingen personlig och indivuduell och ingen butik är 
den andra lik. Här finns något för alla!

EATING & DRINKING
Det  fullkomligt myllrar av små barer, restauranger och  
cafeer på Södermalm, och utelivet vibrerar i Sofos gränder 
och på öns alla torg vare sig det är en måndageftermid-
dag eller en fredagkväll. Restaurangkartan på Södermalm 
är i ständig förändring och här hittar du de trendigaste  
cocktailbarerna såväl som de klassiska stammishaken.

EXPERIENCING
Södermalm bjuder på vackra naturupplevelser och  
kulturinstutioner i världsklass. I kolonilottsområdet som 
sträcker sig mellan Hornstull och Skanstull kan du 
vandra i grönskande trädgårdar mitt i stan, medan  
Fotografiska museet på andra sidan ön visar utställningar 
av internationellt erkända artister. På Eriksdalsbadet kan 
regniga dagar bli ett vattenäventyr och för upptäckssö-
kande är Skärgården bara en båttur bort.

LIKE A LOCAL
Allting på Södermalm handlar om individualitet och frihet. 
Att få vara sig själv, respektera andra och att visa hänsyn. 
På vår lilla ö lever olika kulturer och nationaliteter  sida vid 
sida i harmoni. Var en del av detta och sprid kärlek och 
respekt som en sann Söderbo! 

SHOPPING
At Södermalm you experience some of Stockholms most 
interesting shopping areas. Here you can find anything 
from Vintage, exclusive fashion brands, interior design and 
sneakers to record shops, tattooers and hairdresers. The 
shopping at Södermalm is personal and individual and no 
store is like the other. There is truly something for everyone 
here!
EATING & DRINKING
Södermalm is absolutely buzzing with small bars,  
restaurants and cafees. The nightlife in Sofos alleys or in one 
of the islands many little squares is as vibrant on a monday 
afternoon as on a friday night. The restaurant scene at Söder 
is constantly changning and here you can find some of  
Swedens trendiest cocktailbars alongside the traditional 
cornerpub. 
EXPERIENCING
The island of Södermalm offers beautiful nature  
experiences and cultural institutions respected world wide. 
In the “kolonilott area” that stretches between Hornstull 
and Skanstull you walk amongs fruit orchards and flow-
er beds in the middle of the city, and at Fotografiska, on 
the other side of the island, exhibitons with internationally 
famous artist can be viewed daily. At Eriksdalsbadet any 
rainy day will become a happy occation and for the adven-
turers, The archipelago is only a boatride away.
LIKE A LOCAL
Södermalm is all about individuality and freedom. To be 
able to be yourself and to respect others. At our small  
island, different cultures and nationalities live side by side 
in harmony. Be  a part of this and spread love and respect  
like a true Södermalm resident. 



Människohandel är idag världen näst största kriminella 
verksamhet och påverkar varje år mer än 1,2 miljoner barn 
runt om i världen.

Tillsammans med våra gäster bidrar Nordic Choice Hotels 
till att barn utsatta för människohandel får en natt i trygg-
het. Projektet Sweet Dreams i samarbete med UNICEF 
hjälper barn i Kambodija som är utsatta för människohan-
del att ge barnen en säng att sova i, ett omhändertagande 
och möjlighet till att gå i skolan.

Allt du behöver göra för att bidra är att välja bort städning 
av ditt rum en natt. Vi skänker då en summa till UNICEFs 
projekt Sweet Dreams. Vi minskar förbrukningen av el, 
vatten och kemikalier – för en god sak.

Läs mer på Sweet Dreams-dörrhängaren i ditt rum. 

Today, human trafficking is the world’s second largest 
criminal activity. It affects more than 1.2 million children 
around the world – each year.

As a guest at Nordic Choice Hotels you can help children 
exposed to human trafficking. By our Sweet Dreams 
project –  in cooperation with UNICEF. We help children in 
Cambodia who have been victims of human trafficking by 
giving them a bed to sleep in, provide the care they need 
and the opportunity to a proper education.

All you need to do to support this cause is to opt out of 
cleaning your room for one night (when staying for several 
nights). Nordic Choice Hotels will then give a financial 
contribution to UNICEF’s Sweet Dreams project. In short, 
we’ll reduce the consumption of electricity, water and che-
micals at the hotel - for a good cause.

More information is available on the Sweet Dreams door 
hanger in your room.

GIVE A CHILD 

sweet dreams

Du kan också stödja Sweet Dreams genom att köpa armband i receptionen | You can also 
support the Sweet Dreams Project by buying a handmade bracelet in the reception.



SNABBFAKTA | QUICK FACTS
TUNNELBANA/ METRO Skanstull (50m outside the hotel) APOTEK / PHARMACY Ringvägen 115 (Apotek Hjärtat Ringen) 

BANKOMAT / ATM Ringvägen 115 (2 min from the hotel) VALUTAVÄXLING / CURRENCY EXCHANGE Forex Bank Götgatan 94

På Clarion Hotel Stockholm sätter vi gästens och 
personalens säkerhet i första hand. Clarion Hotel Stockholm är  
säkerhetscertifierat av Safe Hotels. Det innebär att en komplett 

genomgång av brand- och säkerhetsanordningar har gjorts enligt 
föreskrifter från Brandmyndigheterna. Personalen på hotellet ge-
nomgår utbildningar inom brand och säkerhet en gång per år.

BRAND OCH BRANDLARM
Utrymningsplan som visar din närmsta nödutgång finns på varje 
rum. Om larmet går, stanna på ditt rum och invänta anvisningar. 
Glöm inte att ta med nyckeln om du lämnar rummet. Ta inte hissen 
vid brandlarm.

Skulle hotellet behöva utrymmas vid brand kommer brandkår och 
polis att genomföra evakuering tillsammans med hotellets perso-
nal.

Återsamlingsplats vid evakuering är Eriksdalsbadet, ner till vän-
ster när du kommer ut från hotellets huvudentré. Kontakta alltid 
receptionen eller annan hotellpersonal om du har frågor kring 
brandlarm.

LÄKARHJÄLP
Vid sjukdomsfall kontakta receptionen för hjälp med att tillkalla 
läkare. Vid akuta fall ring 112 direkt.

NÖDUTGÅNG
Det finns nödutgångar på varje plan, markerade med gröna  
”Nödutgång”-skyltar. På rummet samt i hisshallarna på varje 
våning finns en utrymnings plan som visar din närmaste nöd-
utgång.

At Clarion Hotel Stockholm guest and staff safety are of the 
utmost  importance. Clarion Hotel Stockholm is certified  
and has reviewed and tested all fire and safety processes in 

accordance to the regulations of the Swedish Fire Authority. To 
uphold our stringent standards our hotel staff undergoes fire and 
safety education programs at least once a year.

FIRE AND FIRE ALARM
An evacuation plan that shows your nearest emergency exit is 
placed in all hotel rooms. When the fire alarm is triggered, stay 
in your room and wait for further instructions. When leaving the 
room, remember to always bring the key to your room with you. 
Do not use elevators when the firealarm is triggered.

If the hotel needs to evacuate, this will be done by the fire brigade 
and the police together with the hotel staff. 

The assembly point is Eriksdalsbsdet, down to the left from the main 
entrance. Please contact the front desk if you have any questions 
regarding the fire alarms.

MEDICAL ASSISTANCE 
Please contact the front desk if you need a doctor. In case of an 
emergency, call SOS directly on phone number 112.

EMERGENCY EXITS
Emergency exits are throughout the hotel characterized by 
green signs marked ”Nödutgång/Emergency exit”. All hotel 
rooms as well as elevator halls have a posted evacuation plan 
that shows your nearest emergency exit.

G O O D  T O  K N O W 

BRING US HOME!

I vår reception kan du köpa med dig flertalet noga  
utvalda produkter från vårt hotell.
- Coffeemagic bodyscrub
- Rituals hudvårdsprodukter
- Kuddar
- Smycken från Caroline Swedbom
- Stockholmskortet
- Presentkort

At our front desk you can purchase several products 
from our hotel.
- Coffemagic Bodyscrub
- Rituals beauty products
- Hotel pillows
- Jewellery from Caroline Swedbom
- The Stockholm Card
- Gift cards

 your local hotel


