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Hänt sedan sist

ta det lugnt i juli

HÄNDER PÅ HOTELLET

Vi har en ny, fin trädgård! Nu
står den klar med snygga
möbler, nylagda gångar och
vackra växter. En skön plats
i Visby!
Tack till alla som gjorde
vårt femårsjubileum till en
oförglömlig succé. Nästan
1500 kakor gick åt!

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.

I sommar har vi bröllop i
S:t Clemens ruin, nästan
varje lördag! Under Almedalsveckan blir det flera mingel i
ruinen. 28 juni samt 12 och 21
juli anordnar vi Echo Tango
i Fornsalens café. Maria och
Leo från Argentina sjunger
och ger danslektioner, och vi
avlsutar med milonga.
Sov i ruinen! Den 7 och 8
augusti läser
nattportiern
Thomas sagor i ruinen, i
skenet av en
öppen eld.
Sedan kan
den som vill
sova över
och äta frukost under ruinens
valvbågar. Medeltida mys!

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 vår frukost KRAVmärkt! Nästan allt du njuter
av vid frukostbordet är
nu ekologiskt med krav
på sund djurhållning, god
hälsa, socialt ansvar och
minskad klimatpåverkan.

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

VI PÅ HOTELLET
I sommar är det Hanna, Jenny, Kajsa, Ted, Linus och Miloud som ni möter med städkorgar. Lägg gärna märke till deras nya, fina städbyxor. När golven ska knäskuras är
det inte dumt att ha snickarbyxor med insydda knäskydd!

Lena, Menette, Annabritta, Elcira, Susann, Calle, Åsa, Marina, Bjerne

händer på gotlan
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Vi välkomnar Menette tillbaka efter sin föräldraledighet! Och så vill vi önska några
härliga månader till Calle, som ska vara hemma med sönerna Oskar och Axel hela
sommaren.

SPECIALde
erbjudan

MILJÖRUTAN

Nu
är det Ledlampor
som gäller. Alla
Händelserik
sommar i urval:
Nu
är det Ledlampor
som gäller. Alla
20 juni Premiärska
för naturligtvis
”Othello”, Romateatern
julbelysningar
vara
julbelysningar
ska
vara
30 juni
av naturligtvis
nya Stora
torget
LED
somInvigning
kräver minimalt
med
energi
LED
kräver minimalt
med
energi
11-15som
juli Stångaspelen,
gutnisk
idrottsgala
–17och
vi
kan
få
slösa
med
ljus
hela
juli vi
Laleh
på Stora
– och
kanspelar
få slösa
med Gåsemora,
ljus hela Fårö
december.
21 juli Barndagen i Almedalen
december.
28 juli Jonas Gardell i Roma klosterruin
2 aug Lars Winnerbäck på Gutavallen
5-12 aug Medeltidsveckan i Visby
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All utomhusbelysning på Clemens
regleras med astroljus.
Det betyder att lamporna tänds
när solen går ner och släcks när
solen går upp. Alla årets dagar.

Hotell S:t Clemens, Smedjegatan 3, 621 55 VISBY
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Missa inte den underbara sensommaren
på S:t Clemens - till specialpris!
Mellan 13 augusti och 30 september kan
du bo på hotellet och få 15% rabatt.
Se bara till att boka minst tre veckor före
ankomst!

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

