„Dnia 18 lutego 2019 roku pojechaliśmy z panią Jolantą Kitura do hotelu Polonia Palace
znajdującym się w Warszawie centralnej, niedaleko Pałacu Kultury i Nauki.”
„Podczas wycieczki dowiedzieliśmy się paru ciekawostek i poznaliśmy historię hotelu.”
„Najbardziej zaskoczyła mnie informacja, że gościem hotelu był Józef Piłsudski.”
„Hotel szczęśliwym trafem nie został zniszczony i ograbiony podczas II wojny
światowej.”
„Gdy weszłam do środka zobaczyłam bardzo dużą przestrzeń i bogate wykończenia. Na
środku był dywan z fotelami i kanapami a naprzeciwko recepcja, jednak największą
uwagę przykuły cztery ogromne wazony z palmami ustawione na każdym rogu dywanu.”
„Najpierw zwiedziliśmy Salę Balową tzw. „Ludwikowska”, w której trwały
przygotowania do konferencji.”
„Obecnie Polonia Palace jest hotelem czterogwiazdowym i posiada 206 pokoi.”.
„Pokoje są dla osób niepalących, jeżeli gość nie dostosuje się do tego wymogu to płaci
karę w wysokości 500 złotych.”
„Pokoje były czyste, ładne, wszystko było idealnie ułożone i unosił się piękny zapach.”
„Widzieliśmy największy apartament tzw. angielski, w którym cena za dobę wynosi
3600 złotych. Jest on pięknie urządzony, posiada duży salon z oryginalnymi oknami z
widokiem na Pałac Kultury i Nauki.”
„Najlepszy apartament w hotelu był zrobiony w stylu królewskim. Znajdowały się tam
dwa wielkie łóżka z przepiękną pościelą.”
„Następnie oglądaliśmy pokoje o niższym standardzie.”
„Dowiedzieliśmy się, jakie usługi są wliczone w cenę noclegu, a jakie dodatkowo płatne
np. korzystanie z minibaru.” „Zwiedziliśmy także restaurację, która znajduje się na
parterze i serwuje potrawy kuchni polskiej oraz europejskiej.”

„W hotelu znajdują się sale konferencyjne, których nazwy pochodzą od nazw miast
będących największymi skupiskami Polaków np. Wilno, Lwów, Chicago, Londyn”
„Zwiedziliśmy także pomieszczenia SPA, w których goście mogą się relaksować.”
„Po zwiedzaniu pokoi zjechaliśmy windą na poziom – 1, tam zobaczyliśmy jak wygląda
zaplecze hotelu. Były tam na tablicach zdjęcia, które pokazywały jak powinny wyglądać
pokoje po zakończonym sprzątaniu.”
„Na koniec wróciliśmy do hallu, gdzie po odebraniu naszych rzeczy zostaliśmy
poczęstowani czekoladkami w kształcie złotej monety z logo hotelu.”
„Wycieczka bardzo mi się podobała. Uważam, że to była udana wycieczka.”
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