Nr 10 September 2012

Nytt
▲▲▲▲▲▲

HÄNT SEDAN SIST

TA HUNDEN TILL ÖN

HÄNDER PÅ HOTELLET

Almedalsveckan med mingel
och Medeltidsveckan med
vandrarhem, konserter och
spökhistorier.
”Lugna veckan”-satsningen
vecka 29 med yoga och
sagoläsning i ruinen blev en
succé! Vi satsar på att ha
mer yoga och sagor i ruinen
nästa sommar.
Det var så mysigt med fika
på eftermiddagarna att från
oktober fortsätter vi med
att bjuda på lördagsfika!
Vi upplever att den lugna
atmosfären uppskattas allt
mer och mer av våra gäster.
Särskilt uppskattade är den
nyrenoverade frukostträdgården med gångar och grus
och den inre trädgården där
sandlåda, motorcyklar och
familjer samsas.

Isa har varit på Astas Dog Spa
och snyggat till sig! Visst blev
hon ﬁn?

Vår parkering fascinerar
många – vi har sju platser
på gården och för att stå här
måste man lämna in bilnyckeln så vi kan ﬂytta bilen om
det behövs.
Det betyder att vi är väldigt
bra på att parkera bilar, men
första utmaningen är att hitta
alla reglage. Annars kan det gå
som för Susann som satte sig
i bilen, letade efter spakarna
och upptäckte att bilen inte
hade någon ratt!

Vi har hundrum på Clemens,
och Astas ställer upp och
badar och trimmar din hund
medan du själv går på stan. Ta
med dig hunden till Gotland,
så får ni koppla av båda två.
http://astasdogspa.se

Det visade sig att den brittiska
bilen var högerstyrd...

VI PÅ HOTELLET
Sommaren innebär mycket jobb men också semester som tillbringas på olika sätt.
Annabritta och Bjerne har till exempel studerat hotell i Istanbul. Sju hotell på sju
nätter! Åsa har fått tvillingbarnbarn och tagit hand om deras storasyster.
Från 1:a september är både Axel och Oskar på förskolan och Menette och Calle är
tillbaka på jobbet. Den 15 september sa Marina JA och blev fru Berg i S:t Clemens
ruin. Innan kvällens kalas drack vi kaffe och åt en fantastiskt vacker tårta från Wisby
delikatessbageri. Ett underbart bröllop!
CALLE, MENETTE, ANNABRITTA, ELCIRA, MARINA, SUSANN, ISA, ÅSA, LENA & BJERNE

HÄNDER PÅ GOTLAN
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SPECIALDE
ERBJUDAN

MILJÖRUTAN
Många vill cykla året om!
Cykeluthyrarna stänger på hösten, så
vi har köpt fyra vita, snygga cyklar. Vi
packar gärna ryggsäckar med kaffe och
bullar inför utflykten.
Vi byter också en stor tjock dagstidning
mot en iPad att läsa tidningen på vid
frukosten. Det sparar papper, transport
och sopor.
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Hotell S:t Clemens, Smedjegatan 3, 621 55 VISBY
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Boka en natt med 10 % rabatt, två nätter
med 20 % rabatt eller tre nätter med
30 % rabatt.
Det betyder att du en vinterhelg kan
bo i sviten med milsvid utsikt längs
Gotlands kust för - håll i dig nu:
595 kronor per person!

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

