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Hänt sedan sist

matsalen är klar!

HÄNDER PÅ HOTELLET

Vi har blivit utsedda till
Sveriges bästa servicehotell
av TripAdvisor! Vi är stolta
och malliga förstås och
nu funderar vi på vad god
service är för er?
Är det att vi har leksaker,
böcker och sandlåda till
barnen? Är det att vi lånar
ut stavar och broddar när
det är halt? Är det Nutellan
på frukosten? Är det gratis
konserter i ruinen? Är det
lördagsfika i matsalen? Är
det att det finns barnmatsvärmare och babysängar?

Vi fortsätter att förbättra
standarden på hotellet. Nu är
matsalen färdigrenoverad! Vi
kan väl fortfarande säga att
den blev klar som överenskommet – efter jul?
Allt i matsalen är nytt.
Golv med
golvvärme,
vackra
lampor och
ståndsmässig tapet
från ”Gamla
Grand”.
Konferensdelen har fått sin
whiteboard i guldram. Vi har
också hunnit fräscha upp svitens bastu med ny brädpanel,
nytt aggregat och ny hink.

Vi gillar att ni bor hos oss
när ni jobbar!

Berätta gärna för oss vad
som är bra och vad vi kan
förbättra. Vi vill bli ännu
bättre!

Lena Thorn har länge jobbat
med grupper och konferenser både i
Stockholm
och på
Gotland.
Därför är
vi glada att
Lena fortsätter hos
oss efter sitt vikariat.
Lena har ett stort nätverk
och förstår vad som är viktigt
på en konferens. Tillsammans
hjälper vi till med att göra
konferensen både effektiv
och minnesrik. Vi har massor
med idéer på aktiviteter!
Kontakta Lena och diskutera
med henne.

VI PÅ HOTELLET
Vad tycker vi är bra service när vi bor på hotell? Calle gillar när hotellet beställt taxi som
väntar på flygplatsen. Menette uppskattar leksaker till barnen. Annabritta tycker det är
viktigt med rätt information på hemsidan. Elcira vill möta en glad och trevlig personal.
Marina gillar att kunna äta frukost i lugn och ro. Isa vill ha en filt. Susann vill ha gott kaffe.
Åsa vill kunna få bra evenemangstips av receptionen. Lena vill få något mer än det som
man förväntar sig. Bjerne vill ha gott om kontakter på rummet för laddare.
CALLE, MENETTE, ANNABRITTA, ELCIRA, MARINA, SUSANN, ISA, ÅSA, LENA & BJERNE

händer på gotlan
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Nu
är det
Ledlampor som gäller. Alla
28/3
Påskmarsch
Nu
är det
Ledlampor som gäller. Alla
Visby satsar på
världsrekord!
julbelysningar
skanytt
naturligtvis
vara
julbelysningar ska naturligtvis vara
LED som kräver minimalt med energi
LED
somInspirationshelg
kräver minimalt med energi
4-8/4
–För
och vi som
kan få
med
villslösa
flytta
till ljus
ön. hela
– ochdig
vi kan få
slösa
med
ljus
hela
december.
december.
9-12/5 Öppna ateljéer
Upplev konst över hela Gotland.

SPECIALde
erbjudan

MILJÖRUTAN
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Från och med 1 januari i år är vi
anslutna till Gotlandsel.
Det innebär att vi nu är 100 %
elförsörjda av gotländsk vindkraft,
och skänker en del av vår förbrukningskostnad till Röda Korsets
besöksverksamhet.

Hotell S:t Clemens, Smedjegatan 3, 621 55 VISBY

Boka tidigt online och spara pengar!
Boka sommaren i god tid och ta del av våra
rabatterade ej återbetalningsbara priser.
Gäller utvalda datum, just nu exklusivt på
www.clemenshotell.se!
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+46 (0)498 21 90 00
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www.clemenshotell.se

