Clarion Hotel wisby

unik miljö mitt i visby
Clarion Hotel Wisby erbjuder en unik hotellmiljö
där gammalt möter nytt. Här finns bland annat
en medeltida gränd och pelare från 1200-talet.
Men vi har inte skapat ett museum, utan ett modernt hotell med personlig service och en varm
tillmötesgående atmosfär. Vi är en inspirerande
mötesplats för såväl resande som lokalbefolkning.
Läget mitt i historiska Visby ger våra gäster nära
till såväl sevärdheter som shopping. På ett par
minuters promenad når man småbåtshamnen,
de mysiga stråken S:t Hansgatan och Adelsgatan,
Domkyrkan, Almedalen och Wisby Strand.
Clarion Hotel Wisby är ett internationellt fullservicehotell, men med en twist. Ett hotell med
starka personligheter, ett hotell som vågar vara
annorlunda. Vi kännetecknas av en unik medeltida miljö influerad av konst, musik & design. Vi är
det självklara valet för nyfikna resenärer som vill
bli utmanade och inspirerade.
Välkommen till Clarion Hotel Wisby!

restaurang & bar
- I Kitchen & Table by Marcus Samuelsson
serveras en spännande meny med smaker från
Manhattan. Stor terrass sommartid.
Kaptenshuset, serverar frukost, brunch, lunch
samt konferens- och festmiddagar.
- Vinterträdgården, hotellets hjärta! Baren
erbjuder enklare mat och ett stort utbud av dryck.

wisby spa
Hämta kraft i vår härliga spaavdelning. Ta ett
dopp i poolen, koppla av i bastun eller prova
någon av våra många spabehandlingar. Poolen
är uppvärmd till 28° och omger en pelare från
1400-talet. Miljön kring poolen är i sig unik och
en upplevelse utöver det vanliga!

visby - gotland
Visby stad är en del av Unescos världsarv som en
av de bäst bevarade medeltida Hansestäderna.
Gotland valdes till Årets Matlandethuvudstad
2013 och det bjuds på många överraskande
matupplevelser runtomkring på ön.

hotellrum
Vi vet hur viktigt det är med en god natts sömn
inför en lång arbetsdag eller efter en intensiv dag
på upptäcksfärd runt vår härliga ö. Vi gör allt
för att din vistelse hos oss ska bli så smidig och
bekväm som möjligt. Alla våra rum har gratis internet, TV, hårtork samt 24 timmars roomservice.
Frukostbuffé ingår alltid i logipriset.
Clarion Hotel Wisby har 212 rum och sex olika
rumskategorier. Vissa rum har vacker utsikt över
småbåtshamnen eller Visbys historiska kvarter.
Våren 2013 utökade vi hotellet med 77 nya rum
samt en anslutande lounge, Kopparsalen.

enkelrum
Trevliga enkelrum för 1 person med 90 cm säng
samt skrivbord med bra arbetsyta. Badrum med
badkar eller dusch. Utsikt mot staden eller innergården.

moderate dubbelrum
Prisvärda, praktiskt inredda rum för 1-2 personer.
En 140 cm bred säng, litet skrivbord, stol och tv.
Badrum med dusch eller badkar och toalett.
Rummen har utsikt mot staden eller innergården.

standard dubbelrum
Våra rymliga, ljusa dubbelrum är utrustade med
antingen två enkelsängar intill varandra eller en
dubbelsäng (160 cm). Rummen har skrivbord
med bra arbetsyta samt utsikt mot innergården.
Badrummen har badkar eller dusch.

superior dubbelrum
Våra rymliga Superior dubbelrum passar dig som
önskar mer utrymme och “det lilla extra”. Rummen
varierar i utseende och har lite olika fördelar så
som extra utrymme eller en sitt-/ soffgrupp. En del
rum har havsutsikt. Vissa rum har även bäddsoffa
avsedd för barn. Alla rum har skrivbord med bra
arbetsyta samt utsikt mot havet, staden eller innergården. Badrummen har badkar eller dusch.
Välj mellan två enkelsängar eller en dubbelsäng.

Deluxe dubbelrum
Våra 22 Deluxe rum har alla olika, originella utföranden. Sex av dessa är i etage med vardagsrum
och badrum i den undre delen och sovrum i den
övre. Våra deluxerum är ett fantastiskt alternativ
för dig som önskar en speciell hotellupplevelse.
Rummen har skrivbord och soffgrupp. Några av
rummen har havsutsikt. Badrum med badkar eller
dusch. Morgonrock och tofflor ingår.

svit
Vår lyxiga svit är möblerad i Empire-stil med
Trompe lóeil-målningar som förför ögat. Härifrån
har man utsikt över havet och Visbys medeltida
stad. Två våningar med ett sovrum nere vid rumsentrén samt vardagsrum och master bedroom en
trappa upp. Dubbelsäng, skrivbord, matsalsmöbel.
Bubbelbadkar, morgonrock, tofflor & kaffemaskin.

handikappanpassade rum
Vi har ett antal handikappanpassade rum, utformade för att förenkla din vistelse om du har visst
rörelsehinder eller är rullstolsburen. Kontakta oss
för mer information om dessa rum och faciliteter.
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