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HÄNT SEDAN SIST

NORSK KRÄFTSKIVA

VÅRT UNIKA KLIMAT

Vi har haft en fantastisk
sommar. Varmt och skönt
och lite svalare på nätterna.
Gästerna har varit många
och trevliga. Det är helt
enkelt härligt att jobba här!
Våra nyrenoverade rum mot
gatan har verkligen blivit så
bra som vi hoppades på.
De tjocka specialfönstren
har hållit ljudet borta. Det
är härligt att det lönar sig
att renovera.
I S:t Clemens ruin har vi
haft flera uppskattade
aktiviteter. Konserter, berättarkvällar och trolleri. Att
utföra yoga en vacker sommarmorgon i denna miljö är
en lisa för själen!

Vi har gärna och ofta gäster
från Norge och i sommar har
vi haft fler än vanligt, bland
annat tack vare Norwegians
direktflyg från Oslo.
Herr och fru Larsen kom för
tionde året i rad. Varje år
dukar de upp för kräftskiva
med gotländska flodkräftor i
trädgården. Vi undrade om det
inte var dyrt med gotlandskräftor. ”Dyrt? Det
är REA mot
vad detta
kostar i
Norge, det
betalar resan hit!” Vi
ska kanske
erbjuda en
kräftskiva för våra
norska gäster...

Många är förtjusta i våra trädgårdar med mandel, valnöt, fikon och
körsbärsträd. Innanför murarna är
det nämligen ännu lite varmare
än utanför. Visby innerstad har
unika förutsättningar i Sverige när
det gäller att odla spännande och
exotiska sorter.

HÄNDER PÅ HOTELLET
Hösten – tid för lugn och mys.
Varje lördag dukar vi fram vårt
otendagsfika – eftermiddagskaffe
enligt gotländsk tradition. Det kan
vara skönt att sitta ner efter shoppingturen eller strandvandringen.
På helgerna är det många sällskap
som kommer hit för att fira. Det
kan vara farfar som fyller 70 och
bjuder sina barn och barnbarn till
Gotland. Vi hjälper till med att
ordna aktiviteter och ser till att det
blir en riktigt bra helg.

VI PÅ HOTELLET

BJERNE, ANNABRITTA, MARINA, LENA, SUSANN, ELCIRA, ÅSA, MENETTE, CALLE

D
HÄNDER PÅ GOTLAN

Vi tackar vår sommarpersonal Asya, Viktoria, Jim, Oskar, Agnetha, Sebastian och Ted
för en underbar sommar! Nu börjar studier och andra jobb för en del, och några
stannar kvar för att hjälpa oss under hösten. Semester? Det får bli på vintern.
Vi ordinarie har haft semester i olika omgångar. Med våra erfarenheter från kryssning
på Donau, hus i Frankrike och hotell i Grekland ska vi nu ta itu med att planera vårt
vinterfixande och diskutera vad vi ska erbjuda nästa sommar. Följ oss på Facebook
och tyck till om våra förslag! www.facebook.com/clemenshotell

SPECIALDE
ERBJUDAN

MILJÖRUTAN

Nu är det Ledlampor som gäller. Alla
Nu är det Ledlampor som gäller. Alla
julbelysningar
ska naturligtvis
5/10 Visbydagen
med Kultur vara
i natten
julbelysningar ska naturligtvis vara
LED
som
kräver minimalt med energi
12/10
Wisbymaskeraden
LED som kräver minimalt med energi
–19-20/10
och vi kan
få slösa
ljus hela
Helg
utan med
älg-orientering
– och vi kan
få slösa
med
ljus hela
december.
2/11 Gotland Grand National
december.
11-17/11 Gotland Pride
15/11 Strömstedt & Freud ges i Visby
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Vi erbjuder gratis konferenslokal för
grupper upp till 10 personer i kombination
med övernattning på hotellet!
Erbjudandet gäller 1 okt – 30 april.
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Vi har köpt en ny bil som går på gotländsk
biogas. Liten, smidig och miljövänlig!

Hotell S:t Clemens, Smedjegatan 3, 621 55 VISBY
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+46 (0)498 21 90 00
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www.clemenshotell.se

