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HÄNT SEDAN SIST

STJÄRNA I KANTEN

HÄNDER PÅ HOTELLET

Nu är trädgårdsmöblerna
intagna! Sent omsider kapitulerade vi för hösten och
tog in utemöblerna.

Vi har lämnat en hel bössa
med 50-öringar till Röda Korset. Tack alla som hjälpt till!

Hyrcyklar. I samarbete med
Visby Hyrcykel har vi cyklar
stående på hotellet för våra
gäster att hyra.

★
Kevin 3 år, har bott på hotellet
många gånger och påpekar:
– Marina, du har glömt din
stora haklapp!
– Det är ingen haklapp, det är
ett förkläde.
– Mamma har inget förkläde
när HON tar fram frukost. Det
måste hon köpa.

Septemberbröllop. En riktig
brittsommardag var det
passande nog när en nära
släkting till von Schulmans
gifte sig med en engelsman
i S:t Clemens ruin! Säckpipa
var ett självklart inslag.
Visbydagen. Första helgen i
oktober ﬁrades vår världsarvsstad. Hotellet stöttade
Zontadamernas loppis, som
var till förmån för utsatta
kvinnor i Afrika med både
prylar och att de ﬁck husera
i ruinen. På kvällen, då det
var kulturnatt bjöds både på
konstutställning och musik
från Tonsättarskolan. 0

61 fönster och 18 dörrar…
Eftersom våra dörrar och
fönster är målade med
gammeldags linoljefärg
måste dessa oljas in med
jämna mellanrum. Nu är
det klart och allt ser nästan
nymålat och fräscht ut! 0

”Vi känner oss som stjärnorna
på slottet!” sa deltagarna i
Allt om Vins prenumerantresa
vid middagen på kvällen i S:t
Clemens ruin.
Vi får ﬁna omdömen (minst
4 av 5) på både Rejta.se och
TripAdvisor.com! Tack för det.

VI PÅ HOTELLET

Är det någon som tror att vi vilar på vintern? Nej nu börjar vår kreativa period. Fem gamla
hus med 32 hotellrum kräver omvårdnad. Menette, Marina, Elcira, Åsa och Susann har
börjat med storstädningen. Menette köper in nya inventarier. Calle målar, Annabritta
tapetserar och Bjerne ﬁxar lampor och ﬂer eluttag. Dessutom har vi anställt Sven-Olof
för att renovera dörrar och annat småsnickeri. Ja, så sköter vi det vanliga arbetet förstås, med frukost, städning och reception! 0

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

HÄNDER PÅ GOTLAN

D:

6 november Gotland Grand National.
Världens största endurotävling!

29 oktober Jill Johnson.
18 november Företagardagen på
Wisby Strand (vi är där!).
19-21 november Hemvändardagar.
Extra billigt på färja och hotell.

:
MILJÖRUTAN
Bjerne har satt nytt internt
längdrekord med vår eldrivna
skåpbil. Visby- Mästerby, 53
km på en och samma laddning!
Längre behöver man knappt köra
på Gotland...
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Hotell S:t Clemens, Smedjegatan 3, 621 55 VISBY
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+46 (0)498 21 90 00

SPECIAL
DE:
ERBJUDAN

Helgen på köpet: Bokar du boende
måndag-fredag under lågsäsong bjuder
vi dig att bo gratis över helgen. Bo 7
betala för 5. Eller: jobba i veckan - njut
i helgen!
Vi har även specialweekendpris novmars: 335 kr per person och natt.
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www.clemenshotell.se

