MAMAISON HOTEL
LE REGINA WARSAW
„W dniu 7 listopada 2019 r. mieliśmy okazję zobaczyć z panią Jolantą Kitura hotel Mamaison Le Regina Warsaw na Starym Mieście. Jest to obiekt 5 gwiazdkowy o charakterze butikowym.”
„Hotele tego rodzaju są zazwyczaj małe, bardziej wyjątkowe, nastawione na mniejszą
ilość gości, tworzą specjalną oryginalną atmosferę.”
„Dowiedzieliśmy się, że hotel jest w budynku zabytkowym i jakiekolwiek zmiany wymagają zgody konserwatora zabytków”
„W hallu recepcyjnym spotkaliśmy się z panią Katarzyną Podbielską – dyrektor operacyjnym, która oprowadziła nas po hotelu.”
„W lobby znajdują się kanapy i fotele bardzo wygodne, stoliki oraz duże drewniane
okna. W części tej znajduje się także fortepian.”
„Recepcja hotelowa znajduje się po prawej stronie od wejścia.”
„Hotel posiada 58 pokoi oraz 3 apartamenty. Zobaczyliśmy kilka j.m. takich jak Classic,
Superior, Family oraz Apartament Prezydencki.”
„Le Regina ma przytulne pokoje o eleganckim wystroju, wyposażone w ekspres do
kawy, minibar, sef, bezpłatny dostęp do Wi – Fi, telewizor ukryty w lustrze.”
„Wewnątrz dominuje kolor beżowy, kawowy oraz brązowy. Całe wyposażenie jest bardzo luksusowe: włoskie meble, wspaniałe lampy, elementy dekoracyjne przygotowane
z porcelany na specjalne zamówienie hotelu. Na ścianach są przepiękne freski. W łazienkach są wszędzie marmury.”
„Na korytarzach znajdowały się lampy w kształcie pochodni.”
„Pani dyrektor przekazała nam wiele informacji o hotelu oraz opowiedziała o ciekawych i śmiesznych sytuacjach, które wydarzyły się z gośćmi hotelowymi.”
„Restauracja La Rotisserie jest mała, ale bardzo ładnie urządzona, może pomieścić
ok. 40 osób.”
„Mieliśmy też okazję zobaczyć sale konferencyjne i dowiedzieliśmy się o różnych rodzajach ustawienia stołów i krzeseł. Organizowane są w nich przyjęcia okolicznościowe.
Mogą pomieścić ok. 300 osób. Dominuje w nich kolor biały i kremowy.”

„Zwiedziliśmy także strefę spa z częścią przeznaczoną do relaksu z pomieszczeniami
do masażu oraz siłownią, basenem i sauną.”
„Dowiedzieliśmy się jakie usługi dodatkowe świadczone są w obiekcie.”
„Hotel ten oferuje usługi cateringowe, pralnicze, parkingowe, szoferskie.”
„Hotel jest bardzo przytulny, o wysokim standardzie.”
„Hotel spodobał mi się ze względu na styl w jakim jest urządzony.”
„Wycieczka bardzo mi się podobała. To była ciekawa wycieczka.”

Uczniowie klasy II AH
pod okiem pani Jolanty Kitury

