Nytt

Nr 20 December 2014
HÄNDER PÅ HOTELLET
I höst har vi haft fler gäster än
tidigare år! Det tycker vi givetvis är
fantastiskt roligt. Vi mår bra av att få
andra att må bra!

sedan och behövde bli lite mer
S:t Clemenskt. Nu pryds det av en
härligt knallgul tapet och naturligtvis
lite teakmöbler.

För att vi ska få det ännu trevligare
har vi haft en planeringsdag där vi
har diskuterat nya förbättringar för
oss alla. Allt från stora planer på
bergvärme till hur nyckelbrickorna ska
se ut. Vi granskar nya investeringar
och idéer från tre håll. Blir det en
förbättring för våra gäster? Skapar
det en hållbar framtid ekonomiskt
och ekologiskt? Är det bra för personalen på hotellet? Det här betyder
att vissa förändringar går snabbt att
genomföra och andra tar lite tid.

Vi stänger den 19 december och
öppnar igen den 18 januari. Under
den tiden ska vi bygga om köket, så
det blir lite mer lättarbetat, samt
måla och fräscha till receptionen. Vi
ska också lära oss ett nytt bokningssystem.

Nu har vi fått vårt första 50-talsinspirerade rum! Rum 142 var ett av
våra första renoveringar för sju år

Dessutom hinner vi vila några dagar
så att vi är pigga när gästerna kommer
tillbaka.
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S:T CLEMENS OLIKA
SPRÅK
Vi är flera på S:t Clemens som pratar
gotländska. Love, 6 år, hör till dem
som uppmärksammat detta.
– Du pratar ett annat språk, va?
– Jo, jag pratar gotländska.
– Men du förstår svenska eller hur
för det gör min farmor. Och hon
pratar som du!
Det är väl tur att vi förstår varandra
och våra gäster. Sammanlagt kan vi
ganska många språk och om inget
annat fungerar så är ju kroppsspråk
alltid gångbart.

VI PÅ HOTELLET
Vi har valt att skicka våra julklappar till hjälp för andra. Bjerne till Läkare utan gränser,
Annabritta till Kvinna till kvinna, Marina bidrar till WWF, Lena till Barncancerfonden och
Susann och Elcira till Frälsningsarmens julinsamling. Åsa skänker sin slant till Min stora
dag. Menette till Diabetesfonden, Calle till ECPAT och Henrik skickar sina pengar till
Röda korset i Syrien.
BJERNE, ANNABRITTA, MARINA, LENA, SUSANN, ELCIRA, ÅSA, MENETTE, CALLE

TLAND?
VAD HÄNDER PÅ GO
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MILJÖRUTAN

Nu är det Ledlampor som gäller. Alla
Nu
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Storband
december.
7 mars Resemässa på Wisby Strand.

Förutom våra bra helgrabatter
under vinterhalvåret bjuder vi på
saffranspannkaka varje lördag!
Januari till och med mars så är det
dessutom flexibel utcheckning på
söndagarna, stanna så länge du vill.

I år har vi mandlar från eget mandelträd,
mer ekologiskt och närodlat än så är
svårt att finna!
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Hotell S:t Clemens, Smedjegatan 3, 621 55 VISBY
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+46 (0)498 21 90 00
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www.clemenshotell.se

