Nytt

Nr 8 Mars 2012

▲▲▲▲▲▲

HÄNT SEDAN SIST

TA DET LUGNT I JULI

HÄNDER PÅ HOTELLET

Vi har fått en ny hotellhund! Sedan Rusty gick bort
för snart två år sedan har
någon fattats i receptionen.
Vårt nya lilla charmtroll Isa,
en cockerpoo, älskar gäster!

Vecka 29, mitt i juli, är Visby
fullt av partyglada semesterﬁrare. Men här på S:t Clemens
ﬁnner du en lugn oas där du
kommer undan larmet.

Nu blir det femårsjubileum!
Familjen von Schulman köpte
hotellet 1:a maj 2007. Det vill
vi ﬁra, samtidigt som vi inviger
vår nyrenoverade trädgård
och öppnar S:t Clemens ruin.
Sexmannabandet Sulan City
Stompers spelar svängig Dixie,
det blir kaffe med sju sorters
kakor, och mycket annat!

I vår vackra ruin anordnar vi
yoga-klasser hela veckan. Kom
ner i varv och släpp alla andra
tankar under de medeltida
valvbågarna. Rogivande för
kropp och själ.
På eftermiddagen serveras
otendagskafﬁ enligt gotländsk
tradition. Borden dukas upp
med rykande färskt kafﬁ ochﬂera sorters hembakte kakar.

Nu är den nya trädgården
nästan klar! Det är nya
trappor, gångar och lampor.
Under de moderna markstenarna ligger den medeltida muren, fortsatt dold
för framtidens arkeologer
att undersöka.

Gör själen en tjänst och boka
Lugna Veckan på Clemens,
16-22 juli!

I Anna Janssons nya deckare
som kommer nu i mars spelar
S:t Clemens ruin en viktig roll.
Boken heter När skönheten
kom till Bro. Perfekt semesterläsning, om inte förr!
Våren är här och fåglarna
sjunger! Den vackraste tiden
på Gotland ligger framför oss.
Här på Hotell S:t Clemens
njuter vi i fulla drag.

VI PÅ HOTELLET

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

HÄNDER PÅ GOTLAN
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Den här årstiden storstädar vi! Varenda vrå i rummen granskas och gås igenom. Vi
inventerar möbler och syr gardiner. Vi provligger sängarna för att känna om de duger
en säsong till. Om inte så åker de ut, och vi köper nya Svanenmärkta sängar från
Toftamöbler.
Sedan far vi på auktion till Smågårde i Tofta och ropar in lite mer udda saker.
Annabritta kan stå många timmar på en auktion för att ropa in något litet bord... men
det går helt och hållet på nöjeskontot!
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Återvinning är miljövänligt! Att köpa
gamla möbler i stället för nya. Möbler
putsas upp, lampor får ny el. Vi har
bytt alla täcken och kuddar. De gamla
går till hem i Lettland. Porslin skickar vi
också dit eller till Kupan, där det
kommer till nytta på annat sätt.

Hotell S:t Clemens, Smedjegatan 3, 621 55 VISBY
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Vi firar fem år 1 maj med att alla gäster bor
gratis Valborgsmässoafton vid bokning av minst
två nätter!
Billigare weekend! Vi erbjuder 10 % rabatt om
ni bokar fredag till måndag i maj, juni och
september!

+46 (0)498 21 90 00
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www.clemenshotell.se

