Wycieczka do hotelu
Raffles Europejski Warsaw

„W dniu 21 marca 2019 r. byliśmy na wycieczce z panią Jolantą Kitura w hotelu Raffles
Europejski Warsaw. Jest to hotel pięciogwiazdowy, ale zasługuje na więcej niż pięć
gwiazdek.”
„Na początku naszej wycieczki pani Justyna w sali konferencyjnej opowiedziała nam o
historii hotelu.”
„Hotel Europejski powstał w 1857 r. wg projektu Henryka Marconiego. Właścicielem
jego był Aleksander Przeździecki.’’
„Budynek położony jest na Starym Mieście przy Trakcie Królewskim niedaleko Opery
Narodowej oraz Pałacu Prezydenckiego”
„Hotel podczas drugiej wojny światowej został częściowo zniszczony. Odbudowany po
wojnie funkcjonował do 2005 roku.”
„Hotel wznowił działalność w maju 2018 pod marką sieci Raffles.”
„W latach 90- tych XX w. spadkobiercy właścicieli rozpoczęli starania o odzyskanie
nieruchomości, obecnie hotel jest własnością spółki w której największy udział ma Vera
Michalski-Hoffmann.”
„Hotel posiada 106 pokoi w tym 36 apartamentów. Pokoje mają luksusowe
wyposażenie, wyglądają drogo i elegancko. Są one przytulne i komfortowe.”
„Apartamenty mają przepiękne widoki na Krakowskie Przedmieście oraz Plac
Piłsudskiego. Niektóre z apartamentów noszą nazwy na cześć znanych gości np. Prus,
Wyspiański czy Przerwa-Tetmajer. Znajdują się tu także apartamenty Raffles i
Prezydencki”
„W hotelu przebywali w 1967 r. członkowie grupy rockowej Rolling Stones, którzy
odwiedzili ponownie hotel po jego otwarciu w 2018 r.”
„Dodatkowo na piętrach umieszczone zostały zdjęcia z dawnych lat oraz liczne pamiątki
związane z historią Polski i hotelu.”

„W hotelu na najwyższych piętrach znajdują się biura.”
„Hotel posiada restaurację „Europejski Grill” , w której można zjeść pyszne śniadania,
lunch, brunch, czy jakieś dania prosto z grilla. Śniadania przygotowywane są dla
każdego gościa indywidualnie, w odróżnieniu od większości hoteli, gdzie występuje
bufet śniadaniowy.”
„Hotel posiada „Long Bar” który jest czynny od 12.00 do 1.00 w nocy. W tym miejscu
jest do dyspozycji gości największy wybór trunków, łącznie jest 460 butelek różnego
rodzaju alkoholi z których przygotowuje się wiele koktajli, w tym Warszawa Sling”.
„Byliśmy w cukierni „Lourse” gdzie sprzedawane są ciastka i wypieki z hotelowej
cukierni, które cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Warszawy oraz gości
hotelowych.”
„Zwiedziliśmy także strefę spa Raffles z 6 pokojami spa gdzie możne gość poddać się
różnym zabiegom na twarz i ciało. Widzieliśmy siłownię dla gości wyposażoną w
najnowocześniejszy sprzęt do ćwiczeń.”
„Na każdym miejscu można było zobaczyć jakieś dzieła sztuki, różnego rodzaju obrazy,
figury, ozdoby, ilustracje.”
„W hotelu wszędzie było bardzo dużo kwiatów.”
„Hotel jest wspaniały i unikatowy ponieważ potrafi połączyć nowoczesną sztukę
i historię, co jest bardzo ważne ale jednocześnie trudne.”
„Na koniec wycieczki pani Justyna zorganizowała dla nas quiz o hotelu, zwyciężczyni
dostała drobny upominek z hotelu i słodkości.”
„Hotel Raffles Europejski jest najlepszym przykładem luksusowego hotelu.”
„Hotel zrobił na mnie niesamowite wrażenie.”
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