W

dniu 12 września 2019 r. mieliśmy okazję zobaczyć z panią Jolantą Kitura
hotel Mamaison Le Regina Warsaw przy ul. Kościelnej 12 na Starym Mieście. Przywitała nas w hallu recepcyjnym pani Katarzyna Podbielska – dyrektor operacyjny, która opowiedziała nam wiele ciekawostek związanych z historią
oraz oprowadziła po hotelu.
„Na pierwszy rzut oka hotel sprawia przyjemne wrażenie, ma miłą atmosferę, jest dobrze wyposażony. Personel jest miły i pomocny.”
„Jest to hotel butikowy, który znajduje się w budynku zabytkowym - dawnym Pałacu
Mokronowskich i posiada 58 pokoi oraz 3 apartamenty. Odwiedziliśmy kilka pokoi.
Niektóre z nich o podwyższonym standardzie ozdobione są ręcznie malowanymi freskami, posiadają tarasy lub ogrody.”
„Dużym zaskoczeniem były dla nas telewizory ukryte za lustrami.”
„Pokoje zachwycają połączeniem nowoczesnego komfortu z elementami historycznymi.”
„Przechodziliśmy przez piękne lobby w którym znajdowały się kanapy, fotele, kominek
oraz fortepian do restauracji La Rotisserie, gdzie dowiedzieliśmy się o godzinach serwowania posiłków, menu degustacyjnym oraz o tym, że restauracja może pomieścić 40
osób.”
„W lobby przy wejściu do restauracji znajdują się ukryte stoły i bufety śniadaniowe”.
„Kolejnymi pomieszczeniami, do których mogliśmy zejść było SPA ze strefą relaksu oraz
siłownią i basenem.”
„Zajrzeliśmy do sal konferencyjnych, które pomimo swojej niewielkiej powierzchni są
bardzo funkcjonalne oraz mogą pomieścić ok. 300 osób.”
„Najciekawszym punktem zwiedzania były korytarze, które miały odzwierciedlać zabytkowe korytarze w zamkach, pałacach gdzie na ścianach znajdowały się lampy przypominające kształtem pochodnie.”
„Nie ukrywam, że największą atrakcją dla mnie była ta skromna nostalgiczna podróż po
korytarzach tego hotelu, choć liczyłem, że spotkam więcej znajomych twarzy.”

„Mieliśmy okazję zadać pani Katarzynie wiele pytań dotyczących hotelu. Dowiedzieliśmy się, jaka jest cena za dobę w danym dniu, z jakich państw goście wybierają hotel
Le Regina, jacy sławni ludzie odwiedzili to miejsce oraz jakie imprezy okolicznościowe
organizowane są na terenie obiektu.”
„Jesteśmy wdzięczni pani dyrektor, że tak ciekawie opowiadała o hotelu i mogliśmy tak
dużo zobaczyć na własne oczy.”
„Wycieczka bardzo mi się podobała, ponieważ było to dla nas nowe doświadczenie i
przyda nam się w dalszej karierze.”
„ Po zwiedzaniu hotelu u mnie pozostały tylko pozytywne emocje, dlatego chcę wrócić
tutaj oraz skorzystać z usług oferowanych przez hotel.”
„Troska o gości w najdrobniejszych szczegółach zrobiła na mnie ogromne wrażenie i
mam nadzieję, ze uda mi się odbyć praktyki tutaj, bądź pracować w tym wspaniałym
miejscu.”
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