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HÄNDER PÅ HOTELLET
1 av 5 gäster på Hotell S:t Clemens
är från något annat land. Oftast har
de valt hotellet för att känna på hur
det är att bo i Visby. Och vi lovar
att alla hittar något som överraskar.
Norrmännen är helt fascinerade av
våra trädgårdar med mandel, valnötter och annat exotiskt. Våra japanska
gäster förundras över hus som kan
vara flera hundra år gamla och som
vanliga människor bor i. Amerikaner
är imponerade av att alla kan engelska! Men mest uppskattas mötena
med hotellpersonalen och andra
gotlänningar, liksom närheten mellan
människor, natur och kultur.

ekologiska exempel på Gotland. Vi
besöker vindkraftsparken på Näsudden, skolor, återvinningsgårdar och
lågenergihus. Vi har också varit i Japan
och berättat om vårt arbete. Senast
nu i maj var Annabritta i Tokyo och
pratade för japanska byggföretag och
arkitekter om hur man arbetar med
ett social, ekologiskt och ekonomiskt
hållbart företagande.

SOMMAREN PÅ CLEMENS
Sommaren börjar med midsommarafton! Den 19 juni blir det dans runt
midsommarstången. Sedan Almedalsveckan med ett myller av föreläsningar, diskussioner och uppvisningar.
Det är full aktivitet i ruinen och våra
trädgårdar.
Medeltidsveckan den 2–9 augusti
är alltid speciell för oss. Då är det
medeltid och nutid i en härlig blandning med mängder av musik och
teater i ruinen. Natten den 4 augusti
kan du sova i eldens sken!
Däremellan - varje vardag 6–31 juli
så blir det teaterföreställning i S:t
Clemens ruin. ”WISBY – 900 års
historia på 60 minuter”! Det kommer
att bli spännande.

S:T CLEMENS I JAPAN
Vi har ett speciellt förhållande till
Japan. Annabritta har i 15 år organiserat studiebesök för japaner om goda

Annabritta på besök i Tokyo.

Allt som händer i S:t Clemens ruin
kan ni hitta på www.clemensruin.se

VI PÅ HOTELLET
Även om det händer mycket under sommaren, finns det tid att grilla hemma ibland.
Bjerne lägger på en stor biff från Ejmunds gård och Annabritta en grillost från Stafva
gård. Marina gillar baconlindad sparris och grillad tomat med en fläskkotlett. Lena vill ha
kycklingfilé i honungs- och dijonmarinad. Susann gör härlig fisk i foliepaket med massor
av citron och ansjovis. Elcira vill ha mängder av grönsaker till fisken. Åsa grillar youghurtmarinerad kyckling med mycket kryddor. Menette marinerar räkor i chili, vitlök och citron
och Carl lägger aubergine med fetaost över glöden.
BJERNE, ANNABRITTA, MARINA, LENA, SUSANN, ELCIRA, ÅSA, MENETTE, CALLE
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SPECIALERBJUDANDE

MILJÖRUTAN

Våra gäster får gratis entré till alla
evenemang i S:t Clemens ruin! Undantaget är föreställningen Wisby-900 års
historia som kostar 195 kr för vuxna.
Men hotellets barn får gå gratis!

Vi har bestämt oss för att bara ha
ekologiska snacks i receptionen och
nu har vi äntligen hittat produkter
som vi tycker är goda och prisvärda.
Välkommen att prova!

Hotell S:t Clemens, Smedjegatan 3, 621 55 VISBY
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www.clemenshotell.se

