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HÄNDER PÅ HOTELLET
Naj, naj – på Gotland har vi inte
höst ännu utan sensommar! Årets
bästa årstid! Det är härligt att en
eftermiddag åka till Tofta strand,
kavla upp byxorna och vada i vattnet
eller kanske ta ett dopp. Nu är man
ensam på stranden. Vi åker till Stora
Tollby gård och skördar majs, blommor och grönsaker. Vi plockar äpplen, päron, mullbär och fikon från
våra träd. Vi sitter i hamnen, äter
glass och njuter av eftermiddagssolen. Gräset är brunt och behöver
inte klippas och i rabatterna växer
rosor utan hjälp av oss. Fina kvällar
sitter vi ute i trädgården eller på
uterestaurangerna och äter gott. Vi
vilar i lugn och ro efter den hektiska
sommaren och planerar höstens
alla aktiviteter.
Många gäster kommer också till
hotellet på helgerna för att ”bara

vara”; ha det lugnt, skönt och mysigt.
Men det finns såklart väldigt många
aktiviteter för olika intressen. Golf
förstås – vi har sex golfbanor med
varmt och snöfritt hela hösten.
”Helg utan älg”, orienteringstävlingen den 18-19 oktober. GGN 23-24
oktober om du gillar geggamoja och
motorcyklar. Och så har vi Gotland
Pride 10-15 november med ett stort
utbud av aktiviteter.

HUNDHOTELLET
S:T CLEMENS –
EN HÄLSNING FRÅN ISA
Vi är väldig populära hos våra
hundgäster. Att rummet har egen
ingång gör att man slipper träffa
någon allergisk människa eller någon
uppstudsig hundkompis. Träffar
man en snäll kompis kan man leka
i trädgården tillsammans. På morgnarna klockan halv nio kan man gå
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Hunden Isa håller koll.

till Gotlandsänget vid Botaniska trädgården och leka med en massa andra
hundar. I hotellrummet finns skål för
vatten och filt att ligga på. Det finns
väldigt fina promenadvägar som hussar och mattar också uppskattar. Jag
som ofta är på hotellet hela dagarna
vill tipsa om en tur till havet och leka
på stenarna – där finns många spännande dofter. Och om man skulle
behöva gå till frisören så kan man ju
göra det i Visby när husse och matte
shoppar. Gå i affärer är ju ändå så
tråkigt.

VI PÅ HOTELLET
Susann har slutat och flyttat till nordligaste Norrland. Från en vacker turistdestination
till en annan vacker, men helt annorlunda, turistdestination. I stället för att ta hand om
rosor, rabatter och ruinen blir det nu snö, renlavar och hundslädar. Det blir varg och
lokatter i stället för igelkottar och rabbisar. Vi kan inte annat än gratulera Explore the
North i Kangos gäster som nu får njuta av Susanns omsorger.
BJERNE, ANNABRITTA, MARINA, LENA, SUSANN, ELCIRA, ÅSA, MENETTE, CALLE

TLAND?
VAD HÄNDER PÅ GO
Nu är det Ledlampor som gäller. Alla
Gotlandsmusiken
– öns
Nu
är det Ledlampor
somprofessionella
gäller. Alla orkester
julbelysningar ska naturligtvis vara
och dess olikaska
ensembler
spelar
julbelysningar
naturligtvis
varaofta och har en
LED som kräver minimalt med energi
bred
repertoar.
Små
jazzkonserter
och stora, som
LED som kräver minimalt med energi
– och vi kan få slösa med ljus hela
Visby
Storband,
Pontare
–när
och
vi kan
få slösa Roger
med ljus
hela m fl tolkar Frank
december.
Sinatra och Billie Holliday. Vi har köpt två abondecember.
nemang på deras stora och lilla konsertserie till våra
gäster – först till kvarn gäller!
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SPECIALERBJUDANDE

MILJÖRUTAN
Ibland undrar gäster varför vi har så små
tallrikar på frukosten. Det är faktiskt av
miljöskäl. När det inte får plats så mycket
så blir det mindre att kasta. Matsvinn är
en stor miljöbov. Men naturligtvis får alla
hämta mer mat och äta så mycket de vill
av vår goda frukost.

Hotell S:t Clemens, Smedjegatan 3, 621 55 VISBY

Beger ni er ut på höstutflykt på landet är det gott
att ha med en kaffekorg. Vi
bjuder på kaffe och bulle
att ta med på picknicken.
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+46 (0)498 21 90 00
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www.clemenshotell.se

