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HÄNT SEDAN SIST
Vi har blivit etta på
Tripadvisor.com! Gästerna
har valt oss till Visbys bästa
hotell. Tripadvisor är världens största resesajt. Besökarna hjälper varandra med
tips och rekommendationer
för hotell och restauranger
världen över. Vi har fått
fantastisk feedback – ett
skönt, vänligt och trivsamt
hotell. Vi ﬁrade förstaplatsen
med bubbel.
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HÖSTEN NÄRMAR SIG

HÄNDER PÅ HOTELLET

På ön brukar det innebära
varmt och skönt i vattnet –
och hela stranden för dig själv.
Det är nu vi gotlänningar går
ut och njuter av våra fina
restauranger med uteveranda och infravärme. En härlig,
skön tid på ön.

Nu är sommaren över. På
Gotland är det stor skillnad
på olika veckor. Vi har haft
Almedalsveckan med alla
politiker och lobbyister. I S:t
Clemens ruin var det ﬂera
olika mingel, middagar mm.
Senare kom Stockholmsveckan
som var lite mer livlig. Men
på Hotell S:t Clemens är det
alltid lugnt och skönt, här bor
det mest familjer och många
utländska gäster.

OPERA I RUINEN
Yngste sonen i familjen, Henning von Schulman, studerar
på Operaakademin i Köpenhamn. Tillsammans med fyra
studiekamrater bjöd han på
två konserter i ruinen. Det
blev fantastiskt ﬁna kvällar
och vi hoppas att detta kan
återkomma varje sommar. 0

Vår hemsida finns nu på
tio språk! När vi besökte
Hainan i vintras lovade vi
en kinesisk översättning,
och nu är det klart. Möter
du en grupp kineser i Visbys
gränder i höst, så bor de
antagligen hos oss. 0

Sommarens ﬁnal var den
fantastiska Medeltidsveckan.
I S:t Clemens ruin var det
konserter, bröllop och
kvällssagor. Stämningen
var magisk med stilla medeltidsmusik och öppen eld
innanför de medeltida
murarna. 0

VI PÅ HOTELLET

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

HÄNDER PÅ GOTLAN

D:

Susann har blivit Fru Engström. Ett vackert försommarbröllop i S:t Clemens
ruin. Ruinen skrudades till fest med bland annat blåeld och rosor.
Hanna, Jens, Jenny, Joakim, Suwadea och Thim ﬁck jobba hårt hela sommaren
när vi andra tog några dagar ledigt, då och då.
Den 18 augusti ﬁck Calle och Menette ett barn till, och Oskar ett syskon.
Det blev en ﬁn liten sork – som vi kallar småkillar här på Gotland. Kanske
är han vår framtida hotellchef, vad vet vi?

:
MILJÖRUTAN

17/9 är det dags för årets FåröNatta. Massor
med aktiviteter, öppna butiker och specialerbjudanden. Fåröfärjan sätter in extraturer.

Vi använder inga kemikalier i
trädgården, och så vackra rosor som vi
har haft i år har vi aldrig haft tidigare!

1/10 arrangeras Visbydagen för sextonde
gången. Ett späckat program fyllt av
shopping, mat och kulturevenemang
hela natten lång.

Våra gäster har slagit cykel-rekord,
med 18 cyklar på gården! Vi samarbetar med Visby Hyrcykel, Visbys bästa
cykeluthyrning.
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Hotell S:t Clemens, Smedjegatan 3, 621 55 VISBY
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+46 (0)498 21 90 00

SPECIALDE:
ERBJUDAN

Nya helgpriser i vinter:
Boka en natt 10 % rabatt, 2 nätter 20 %
rabatt eller 3 nätter 30 % rabatt.
Det betyder att du en vinterhelg kan
bo i sviten för 595 kronor per person.
Från fönstret i sviten kan du se ända
till Högklint!
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www.clemenshotell.se

