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Hänt sedan sist

stjärna i kanten

HÄNDER PÅ HOTELLET

Som vi har jobbat under
jullovet! Minisvit 161 har fått
nya fina tapeter i allmogestil
och ny inredning.

Shang Imam programledare
för ”Verkligheten” i P1 med
medarbetare:
– Det märks verkligen att ni är
måna om era gäster!

Vintern är vår mest kreativa
period! Nu planerar vi årets
verksamhet på hotellet.
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Petit Hotel

Vi är numera medlemmar
i Petit Hotel – ett nätverk
av små hotell med fokus på
gästfrihet, service och omtänksamhet om gästerna. 0

De andra sviterna har också
fått nya tapeter, två TV apparater i varje svit och duntäcken. Den stora sviten har
dessutom fått extra sängar
under snedtaket, samt nytt
möblemang. Plötsligt kom
kakelugnen helt till sin rätt! 0

Sportlovsveckan: Finns det
snö i pulkabacken utanför Norderport får ni låna
snowracer och pulkor av oss.
Självklart får ni med varm
choklad i termos. Alla barn
som bygger en snögubbe på
gården får en godispåse!
Vi har även fixat rabatt på
Glasblåseriet, som ligger nära
hotellet:
• Blås din egen glaskula 120 kr
(ord. pris 150 kr)
• Blås din egen flaska 300 kr
(ord. pris 350 kr).
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VI PÅ HOTELLET

Under jul och nyår har vi ätit god mat och njutit av vår vackra ö, men även arbetat med
rummen som ni redan läst om ovan. Nu är det dags för oss att i omgångar åka på semester. Elcira och Susann tar varsin tur till Kanarieöarna och unge herr Oskar von Schulman
tar med sig mamma, pappa, farmor, farfar och andra från företagarföreningen Produkt
Gotland till Kina på studiebesök på semesterön Hainan. 0

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

händer på gotlan

d:

25 februari Premiär på ”Allt eller
inget” (baserad på filmen ”The Full
Monty”) på Länsteatern. Spelas febapr, med bla Jan Åström.
26 februari Se opera från Metropolitan på Roxy. Biljettpris 220 kr.

:
MILJÖRUTAN
Äntligen kan vi i Visby innerstad lämna kompost. Vi kan
lova att det inte blir mycket
kvar att skicka till brännbart
blandat avfall!
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SPECIALde:
erbjudan

Boka-tidigt-rabatt:
Boka och betala via vår hemsida innan
15 mars för ditt besök mellan 29 april
och 22 juni. Då ger vi dig 10% rabatt.

Biljetter till evenemangen finns på ticnet.se

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

