„Dwudziestego drugiego stycznia 2019 r. wybraliśmy się całą klasą z panią Jolantą Kitura do położonego w centrum Warszawy hotelu Gromada. Został oddany on do
użytku na początku lat 60-tych i początkowo nosił nazwę „Dom Chłopa”, która do
dziś często jest używana.”
„Hotel wygląda świetnie, ma ładny kolor i kształt. Po wejściu do holu można od razu
zobaczyć dużą recepcję z bardzo przyjemnymi i uśmiechniętymi recepcjonistkami.”
„Hotel powitał nas pięknymi freskami ludowymi, które znajdują się na ścianach.”
„Hotel posiada 313 pokoi, z bezpłatnym dostępem do internetu wi – fi i telewizji
satelitarnej. Wszystkie pokoje, które oglądaliśmy miały zestawy do parzenia kawy i
herbaty, wodę mineralną, telefon oraz telewizory LCD. Pokoje były w różnych kategoriach: standard, business, business plus.”
„Zwiedziliśmy pokoje z łóżkami typu double oraz typu twin. Niektóre apartamenty
i pokoje posiadają trzy gwiazdki a inne cztery gwiazdki.”
„W hotelu występuje pięć pokoi dostosowanych do gości niepełnosprawnych. Jeden z takich pokoi mogliśmy zobaczyć.”
„Dużym zaskoczeniem dla nas było to, że w hotelu nie ma pokoi dla palących.”
„Pani Ania pokazała nam kilka sal konferencyjnych o różnej wielkości, a największa
z nich była pięknie ozdobiona kamieniami, które są pod opieką konserwatora zabytków.”
„Sale konferencyjne a jest ich 5, znajdują się na parterze i antresoli hotelu. Posiadają klimatyzację, dostęp do światła dziennego oraz bezprzewodowy internet. Sale
nazywają się „Jagoda”, „Róża”, „Konwalia”, „Stokrotka”, „Malwa”.
„Szczególnie przypadła mi do gustu sala „Malwa” w której ściany zdobią freski
przedstawiające ptaki i rośliny. Całość utrzymana jest w ciemnych odcieniach brązu
i zieleni co idealnie komponuje się z drewnianymi panelami.”
„W salach konferencyjnych odbywają się nie tylko szkolenia i konferencje ale także
przyjęcia weselne, studniówki, bale.”
„Restauracja Karczma jest w stylu staropolskiej chaty, w której menu jest spójne z
charakterem wnętrza.”

„Druga restauracja różni się nie tylko wyposażeniem ale także wielkością od pierwszej. Jej charakter jest bardziej nowoczesny.”
„Towarzyszyła nam w oprowadzaniu po hotelu pani Ania, która była bardzo miła i zawsze uśmiechnięta, dużo opowiadała nam o hotelu oraz udzielała odpowiedzi na wszystkie nasze pytania.”
„Pani Ania zapraszała nas na praktyki i do pracy.”
„Bardzo mi się hotel podobał, mógłbym w nim mieć praktyki.”

Uczniowie klasy II_AH

„Dnia 24.01.2019 r. byliśmy z klasą na wycieczce zorganizowanej przez panią Jolantę
Kitura w pięciogwiazdkowym hotelu InterContinental, znajdującym się przy ul. E. Plater
49. Jest on jednym z najwyższych budynków w mieście o bardzo oryginalnej i nowoczesnej architekturze”.
„Hotel posiada 414 przestronnych bardzo dobrze wyposażonych pokoi w tym 76 apartamentów.”
„Dowiedzieliśmy się, że restauracja Platter by Karol Okrasa wyróżniona została przez
przewodnik Michelin. Oferuje ona potrawy z produktów polskich oraz serwuje szeroki
wybór win. Mieliśmy okazję zobaczyć nawet właściciela restauracji.”
„Natomiast druga restauracja Downtown umożliwia spędzenie w gronie rodziny przyjemnego spotkania podczas niedzielnego brunchu ze wspaniałym widokiem na Pałac
Kultury i Nauki. Gorącą czekoladę i różne słodkości serwuje się w Wedel Cafe”.
„Hotel ma także sale konferencyjne w których można zorganizować oprócz konferencji,
różnego rodzaju przyjęcia o charakterze okolicznościowym takie jak wesela, studniówki, bale sylwestrowe i inne.”
„Hotel posiada dużo atrakcji dla gości (szczególnie biznesowych ) w centrum rekreacji spa & wellness, które mieści się na 43 i 44 piętrze hotelu między in. siłownię, basen,
jacuzzi ze wspaniałym widokiem na całe miasto.”
„Panuje tam relaksacyjna i bardzo przyjemna atmosfera.”
„Zostaliśmy bardzo ciepło przywitani, miłym zaskoczeniem dla nas były ciasteczka, soki
i woda.”
„Dyrektor hotelu jest bardzo miłą, otwartą osobą, gotową do udzielenia pomocy każdemu ze swoich pracowników, co określa go jako demokratycznego i dobrego lidera
całego zespołu.”
„Zdobyliśmy mnóstwo informacji na temat branży hotelarskiej”.
„Cały hotel wydaje się być najlepszym miejscem do odpoczynku pracy i imprezowania.”
„Bardzo mi się podobało w tym hotelu.”
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