
The Hotels at Fagers Island

Set admidst the gentle rushes of the natural wetlands with the Isle of Wight Bay lapping at 
your doorstep, The Lighthouse Club Hotel offers twenty-three one-bedroom suites with a 
high comfort factor and a unique atmosphere of privacy and solicitude.

Luxurious appointments include marble bathrooms, whirlpool jacuzzis, custom furniture, 
spacious sitting areas, some with fireplaces and double jacuzzis, refrigerators stocked with 
sodas and bottled water,  coffee maker,  wet bar,  evening turndown service,  continental 
breakfast, large decks, spectacular views and much more!

Each suite affords breathtaking views of the bay and wetlands, especially of the sunset 
over the bay. Relax and enjoy the abundant waterfowl in their natural habitat. Stroll across 
the footbridges that bring you to Fager's Island Restaurant. Pause to enjoy nature and a 
magical environment.

For  the  privileged  few  who  demand  nothing  less  than  the  finest,  we  invite  you  to 
experience the private and quiet elegance of The Lighthouse Club Hotel.

Amenities

• 23 Luxurious Custom-designed Caribbean-
style Suites 

• Decks overlooking the Isle of Wight Bay and 
Wetlands 

• Replica of Chesapeake Bay Thomas Point 
Lighthouse 

• Some with Gas Fireplaces 
• Chaise Lounges 
• Garden Style & Double Jacuzzi Tubs 
• Marble Bathrooms 
• Four-Postered Queen Feather Beds With Down Comforters 
• Upscale Italian Bath Toiletries 
• Makeup Mirror & Hair Dryer 
• Luxurious Terry Robes 
• Wet Bar with Coffee Maker and Refrigerator 
• Evening Turndown Service 
• Continental Breakfast 
• Sodas/Water and Daily Newspaper 
• Hand-ironed 350-count Italian Cotton Sheets 
• Sheet size Terry Toweling and Robes 
• Wireless Internet 
• Solarium Style Great Room with Fireplace and Wrap-around porch overlooking Isle 

of Wight Bay 

Lighthouse Suite Rates start at  $79 to  $189 in off season and $245 to  $265 in season.  

Lightkeeper Suite Rates start at $139 to $299 in off season and $259 to $335 in season. 

Refresh The Spirit 

Whether  traveling  on  business  or  leisure,  The  Lighthouse  Club  affords  you  a  unique 
opportunity to stay at an octagonal frame lighthouse structure positioned in The Isle of 
Wight Bay. 

Our suites offer a wonderful off-season escape for a few days or a weekend. 

Walk the beaches, listen to the sounds of the ocean. Hike, bike, antique, birdwatch, shop 



or just relax and curl up with a great book in front of your fireplace. 

Visit our famous Fager's Island Restaurant for lunch, dinner or Sunday Brunch and enjoy 
panoramic views of the bay and spectacular sunsets. 

Come soon and experience first-hand the beauty, tranquility and solitude you can find so 
close to home.

Views of the Bay, Ocean & Wetlands 

Nestled  in  the  natural  wetland  overlooking  the 
beautiful  Isle  of  Wight  Bay,  you  will  discover  a 
small,  unique  and  distinct  hotel,  The Lighthouse 
Club Hotel... an Inn at Fager's Island. 

The Lighthouse Club offers 23 very private,  very 
intimate  suites.  The  luxurious  appointments 
include marble baths, whirlpool Jacuzzis, custom-
designed  furnishings  by  Lawrence  Peabody, 
spacious  sitting  areas,  some  with  fireplaces.  All 
have  refrigerators,  wet  bars,  evening  turndown 
service, continental breakfast and terry robes. 

Each suite affords spectacular water views, some of the bays and some of the beautiful 
wetlands with abundant waterfowl in their natural habitat - enchanting! 

Our well-known Fager's Island Restaurant & Bar offers formal or informal dining, spacious 
outdoor decks and bars, live entertainment nightly in season and menus that please and 
excite  the  palate.  The Lighthouse and Fager's  Restaurant  are  connected  by  charming 
footbridges arched over the wetlands. 

Our utmost responsibility is creating an atmosphere in which you will find enjoyment and 
relaxation. 

We invite you to Refresh the Soul and Renew the Spirit. 

Join our Fagers Restaurant where lunch is a forgivable habit, dinner an event, and sunsets 
unforgettable. This award winning popular restaurant features impeccably prepared fresh 
fish, seafood and our famous Prime Rib, served from 5:00p.m. Complete house wine list 
and award-winning proprietor’s list available upon request. Energetic lite fare served on the 
bay from 11:00a.m., our famous raw bar, festive Sunday Jazz Brunch. Outdoor decks and 
beach bar with live entertainment and refreshing beverages. Open everyday year round. A 
fun place to be! 

Email Address:    hotels@fagers.com   
Strona internetowa pracodawcy. http://www.fagers.com

Oferowane stanowisko pracy: Guest Room Attendant
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa:$7,50
Czas Pracy: 40 godzin w tygodniu
Zakwaterowanie: tak  
Zapewniona 40% zniżka na posiłki
Początek pracy:
10 czerwiec  

Dodatkowe Informacje:  Oferta  jest  skierowana zarówno dla  kobiet  jak  i  dla  mężczyzn. 
Studenci powinni posiadać bardzo dobry poziom języka angielskiego, dobrą etykę pracy i 

http://www.fagers.com/
mailto:hotels@fagers.com


miła aparycje i osobowość. Praca wymaga od pracowników podnoszenia niezbyt ciężkich 
przedmiotów i jest to praca stojąca dlatego studenci powinni mieć dobrą kondycję fizyczną
Obowiązki zawodowe zazwyczaj będą obejmowały takie czynności jak przygotowywanie 
pokoi  gościnnych  dla  przyjeżdżających  gości  oraz  wykonywanie  innych  podobnych 
czynności i poleceń przełożonego
Studenci zazwyczaj będą pracowali 5-6 dni w tygodniu od 9.00 rano do 16:00 lub 17:00.

Oferowane stanowisko pracy: Evening Turndown Attendant
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $7,50
Czas Pracy: 32 godzin w tygodniu
Zakwaterowanie: tak  
Zapewniona 40% zniżka na posiłki
Początek pracy:
10 czerwca 

Dodatkowe  informacje:  Ta  oferta  skierowana  jest  do  kobiet  i  mężczyzn   z  dobrą 
znajomością  języka  angielskiego.  Obowiązki  studentów  będą  polegały  na 
przygotowywaniu pokojów  dla gości oraz stosowaniu się do poleceń przełożonego.

Oferowane stanowisko pracy: Houseman
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $7,50
Czas Pracy: 40 godzin w tygodniu ewentualnie nadgodziny
Zakwaterowanie: tak  
Zapewniona 40% zniżka na posiłki
Początek pracy:
10 czerwiec 

Dodatkowe informacje: Ta  oferta  skierowana  jest  do  mężczyzn   z  dobrą  znajomością 
języka angielskiego. Obowiązki studenta będą polegały na naprawianiu drobnych usterek 
w pokojach oraz dbaniu o ogólny porządek na terenie hotelu. 

Oferowane stanowisko pracy: pracownik pralni
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa: $8,00 + możliwe napiwki
Czas Pracy: 40 godzin w tygodniu – możliwe nadgodziny
Zapewniona 40% zniżka na posiłki
Zakwaterowanie: tak  
Początek pracy:
10 czerwiec 

Dodatkowe informacje: Studenci aplikujący do pracy na danej pozycji  powinni posiadać 
dobry angielski. Ponadto studenci muszą być chętni zarówno do nauki jak i do pracy, w 
szczególności do używania pralki, suszarki i żelazka, ponadto muszą być przygotowani do 
pracy stojącej czasem podczas całej zmiany
Obowiązki  zawodowe  będą  obejmowały  w  szczególności  prasowaniu  prześcieradeł, 
ręczników, praniu rzeczy dla restauracji i hotelu oraz opcjonalnie na wykonywaniu innych 
czynności zleconych przez osobę przełożoną.
Stawka  godzinowa  wynosi  $  8,00,  a  czas  pracy  obejmuje  40  godzin  tygodniowo. 
Pracodawca oczekuje studenta na stanowisku pracy 5-6 dni w tygodniu w godzinach od 
8.00 do 16,00, lub wieczorem od 18-23.00. Napiwki i nadgodziny są możliwe.
The Hotel at Fager's Island ma kod ubioru w pracy - koszulki polo i firmowe szorty.


