Nytt

Nr 3 December 2010
Hänt sedan sist
Visby är vackert vintervitt.
Har du aldrig upplevt Gotland insvept i snö så är det
på tiden!
Den 1:a advent var det
julskyltning i Visby. Flera
hundra personer värmde
sig vid vår brasa på gården
under tipspromenaden
som anordnades. Hotellets
fråga - Var det potatis eller
kål som odlades på gården
under 1600-talet?
Vi har blivit med gillestuga!
42 tums TV och bastu. Den
kommer bli väldigt populär
under kalla vinterkvällar.
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Rum 128 har fått nyslipat golv
och nya vinröda tapeter för er
som brukar vilja bo där!

stjärna i kanten

HÄNDER PÅ HOTELLET

H
Hört av två av våra yngre gäster på hotellet, sju och tio år:
– Det här är det bästa hotell
vi har bott på och vi har bott
på måååånga hotell!

sPRÅKFÖRBISTRING

Det är ibland även svårt för
oss gotlänningar att förstå våra
fastlandsgäster. När en hallänning frågade Marina vid frukosten om koden till det trådlösa
nätverket, får han till svar.
- Naj, nätverksgården vet jag
inte var den ligger…

Hyrcyklarna är insnöade. Vi
lånar istället ut pulka och
snowracer och skickar med
en termos choklad till de av
våra gäster som vill prova
Sveriges vackraste pulkabacke
i Nordergravar. Dessutom får
de barn som gör en snögubbe
på vår gård en godispåse.
Trapprenovering i jul! När
vi öppnar i januari kommer
trappan till matsalen vara
0
som ny!

Fundera på den, du. 0

VI PÅ HOTELLET

Vi sjunger! Det har nog inte undgått någon av våra gäster att familjen von Schulman är ett
musikaliskt släkte: Calle skall sjunga i Domkyrkan i jul och Annabritta och Bjerne tillsammans med Visby Vokalensemble sjunger i S:t Clemens ruin den 18 december klockan 16.
19 december till 9 januari stänger vi hotellet för att sköta om det och familjen!
Vi vill önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Calle, bjerne, marina, Annabritta, åsa, menette, susann och elcira

händer på gotlan

d:

18 december klockan 16 kommer
Visby Vokalensemble sjunga i S:t
Clemens i brasans sken.
29 januari Rockskallegalan med
bland annat Ghost, Fatal Smile och
Torture Division på scenen. Hotell
S:t Clemens sponsrar!

Julklappstips – Presentkort på mysig hotellövernattning.

MILJÖRUTAN

:

Alla fönster är tätade. Ett trist
men energisparande arbete...
Korridoren ovanför receptionen
har fått en heltäckande matta
som dämpar fotsteg. Det blev en
riktigt ”hotellig” korridor.
KRAV-sill på julbordet är det
minsta man kan begära...

Hotell S:t Clemens, Smedjegatan 3, 621 55 VISBY
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+46 (0)498 21 90 00
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SPECIAL
de:
erbjudan

Historia på köpet: Alla som bor hos
oss under januari och februari blir
bjudna på entren till Gotlands museum/Fornsalen.
Vi hjälper dig gärna att boka upplevelser och bord om du kommer hit för att
fira någon eller något!
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www.clemenshotell.se

