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Hänt sedan sist

Som att bo i visby!

HÄNDER PÅ HOTELLET

Sommaren är här igen!
I vinter har vi renoverat
matsalen, fem badrum och
två rum. Det känns alltid
lika skönt när vi är färdiga
och kan välkomna gäster i
de nya rummen.
Snart ska vi även få ny
gatsten utanför hotellet.
Stenarna togs bort när vi
dränerade förra året, men
nu ska det återställas och
bli fint igen!
Den 6:e juni firade vi nationaldagen med ett ”tesläpp”
i S:t Clemens kyrkoruin. Vi
har fått ett eget te!
”Hotell S:t Clemens teblandning” har vi tagit fram
i samarbete med Kränku Te
& Kaffe.

Vårt lilla hotell har bara tre
stjärnor och ingen lyx. Men vi
har något annat.
”S:t Clemens är Visby” sa
gästerna Lars-åke och Siv
Jakobsson. Lars-Åke är uppväxt
i Visby och vet vad han talar
om. ”Det här är Visby, ska man
bo i Visby ska det vara så här.”
De reser tillsammans med Per
och Rita Lyrberg som också
blev överraskade och förtjusta
i hotellet. ”Här i trädgården
känns det som Spanien.”
På Gotland kan man uppleva
hela världen! Se mer på
www.gotlandjordenrunt.se

I sommar vill vi låta våra gäster
uppleva vår egen kyrkoruins
magiska atmosfär på olika sätt.
Vi börjar med en operakonsert.
Henning von Schulman, den yngre
av sönerna, har tagit med sig fem
sångare och en pianist för att fira
sin examen från Operaakademin i
Köpenhamn. Sedan blir det yoga
varje tisdagsmorgon och berättelser varje torsdagskväll. Dessutom
bjuds det på trolleriföreställningar
och konserter av
olika slag. Under
medeltidsveckan
kan ni som vanligt
sova i ruinen. Alla
våra hotellgäster
får naturligtvis gå gratis på alla
arrangemang!
Kolla programmet på ruinens
hemsida: www.clemensruin.se

VI PÅ HOTELLET
Vi har inte bara renoverat hotellet – vi har snyggat till oss själva också. Nya kostymer
och skjortor som matchar hotell och logga. Vi behöver ju kläder för alla väder när vi
springer mellan husen så det blev både skjorta, väst och kavaj.
Vi har också en ny medarbetare i receptionen i sommar. Camilla har lång erfarenhet
av hotelljobb, och driver dessutom en cateringfirma som vi kan nyttja när vi behöver
något extra gott.
Bjerne, Annabritta, Marina, LENA, Susann, Elcira, Åsa, Menette, Calle

händer på gotland
Nu är det Ledlampor som gäller. Alla
Nu
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december.

www.gotland.net eller
www.gotland.info
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I vår har vi satsat på fönster. Flera har
helt nya bågar och glas. Ett nytt
fönsterglas kan spara flera hundra kWh
och kronor per år.
Fler och fler upptäcker och uppskattar
vår KRAV-frukost. Det gör att Marina
som är inköpsansvarig hela tiden letar
efter fler KRAV-märkta varor.

Hotell S:t Clemens, Smedjegatan 3, 621 55 VISBY
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Från 1 september så är det helgrabatt!
10% på en natt, 20% på två och 30% på
tre nätter.
Vi vet att det finns massor med olika
anledningar att komma till Gotland en
helg i höst och vinter. Det kan vara fiske,
teater, musik, enduro, shopping eller
kanske bara vara.

+46 (0)498 21 90 00
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www.clemenshotell.se

