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Unna dig
en julfrukost

Nu börjar vår renoveringssäsong! Hittills i höst har
rum 117, 160 och 161 fått nya
fina badrum. Dessutom har
160 och 161 fått nya tjockare
fönsterglas och ny fönsterfärg. Linoljefärg ska det vara
i så här gamla hus. Den tar
tid att måla med och att
torka, men det är det värt!
Rum 117 har även fått nya
tapeter. Stig Lindbergs klassiska tapetmönster ”Herbarium”. Visst är den vacker?

HÄNDER PÅ HOTELLET

Vi satsar inte på något traditionellt julbord, utan erbjuder
julfrukost istället. Kom och njut
av en lång morgon med god
buffé i vår julfina matsal!

Oskar testar buffén
Säg hej till
vår nya lilla
medarbetare
Oskar! Han
har tagit på
sig uppgiften
att provsmaka allt på
frukostbuffén
för att det helt säkert ska vara
riktigt gott. Oskar låter hälsa
att den senaste nykomlingen
på buffén, Nutellakrämen, fick
mycket väl godkänt.

Om väglaget tillåter kan
ni naturligtvis ta en tur på
våra nya, fina cyklar även i
vinter. Men att vandra runt
muren och längs med havet
en vinterdag kan också vara
oslagbart.

Utflykt i vintrigt Visby
Eller varför
inte åka
pulka längs
med ringmuren om
det blir snö
i backen vid
Nordergravar? Vi packar en ryggsäck
åt er med goda mackor och
kaffe eller varm choklad. Pulkor har vi också att låna ut.
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VI PÅ HOTELLET
I år har personalen beslutat att gemensamt skänka vår julklappspeng på 300 kronor
per person till Cancerfonden.
Clemens håller jul- och nyårsstängt från den 18 december. Matsalen skall få nytt golv,
men vi är också hemma och latar oss.

CALLE, MENETTE, ANNABRITTA, ELCIRA, MARINA, SUSANN, ISA, ÅSA, LENA & BJERNE
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1-3/2 Merit Hemmingson & Gotlandsmusiken
”The Queen of Hammond” i Rute, Hemse och
Visby.

Lena löser Sudoko, Annabritta läser inredningstidningar, Elcira läser böcker, Susann löser
korsord, Marina broderar, Åsa bakar, Bjerne spelar Wordfeud, Menette och Calle åker
pulka med barnen. Välkommen tillbaka den 6 januari!

SPECIALde
erbjudan

MILJÖRUTAN
Vi använder nästan inga kemikalier
när vi städar. Lite ättika i vattensprutan och en microtrasa räcker
fint för att få blanka kranar.
Möbler och miljö håller längre och
0
vi sparar pengar till annat.

Hotell S:t Clemens, Smedjegatan 3, 621 55 VISBY
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Gift dig på Gotland 121212!
Vi bjuder på en hotellnatt för halva priset
för alla par som gifter sig detta magiska
datum. En bröllopstårta kommer självklart
stå på frukostbuffén. Kyrkor över hela
Gotland håller öppet för drop in-vigslar.
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Ett datum ni aldrig kommer glömma!

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

