„Dnia 18 listopada 2019 roku byliśmy z panią Jolantą Kitura w czterogwiazdowym hotelu Polonia Palace znajdującym się w centrum Warszawy”.
„Hotel Polonia Palace został otwarty w 1913 roku i na tamte czasy był to hotel bardzo
luksusowy. W 160 pokojach była ciepła i zimna woda, telefon oraz centralne ogrzewanie. Omnibusy dowoziły gości na dworce. Goście mogli skorzystać z kawiarni, z salonów
fryzjerskich, perfumerii oraz pralni.”
„Jego pierwszym właścicielem był hr. Konstanty Przeździecki. Oprowadzała nas przemiła pani Aleksandra, która opowiedziała nam o ciekawej historii hotelu.”
„Na początku zobaczyliśmy wspaniałą Salę Balową nazywaną Ludwikowską, w której
ustawione były stoły i krzesła.”
„Następnie weszliśmy do największego Apartamentu Angielskiego z którego okna wychodzą na Pałac Kultury i Nauki. Cena za dobę wynosi 3600 złotych. Jest on bardzo
ładnie urządzony.”
„Obecnie hotel Polonia Palace posiada 206 pokoi w tym 3 pokoje dla osób niepełnosprawnych. Zobaczyliśmy także inne pokoje o niższym standardzie.”
„Meble w pokojach i elementy wyposażenia były bardzo eleganckie.”
„W hotelu nie można palić, jeśli ktoś złamie ten zakaz to będzie musiał zapłacić 500
złotych. Dowiedzieliśmy się jakie usługi świadczone są w hotelu bezpłatnie, a za które
gość musi zapłacić.”
„Mogliśmy zajrzeć do szafy, minibaru i sejfu. Widzieliśmy jak wygląda bagażnik, oryginalne wieszaki na ubrania.”
„Oprócz pokoi widzieliśmy restaurację w której podawane są posiłki z kuchni polskiej
i międzynarodowej.”

„W hotelu znajduje się 10 sal konferencyjnych, które noszą nazwy takie jak: Lwów,
Wilno, Chicago, Londyn.”
„Zeszliśmy do siłowni, w której było dużo sprzętu dla gości aktywnych. Znajdowały się
tam także sauny i gabinety masażu.”
„Zjechaliśmy na poziom -1 przeznaczony tylko dla personelu, gdzie zatrzymaliśmy się
przy tablicy na której znajdowały się zdjęcia różnych pokoi z ich wyposażeniem oraz
sposobem ułożenia poszczególnych przedmiotów.”
„Na koniec wróciliśmy do hallu, gdzie po odebraniu naszych rzeczy z szatni zostaliśmy
poczęstowani czekoladkami na których znajdowało się logo hotelu.”
„Po tej wycieczce zrozumiałem jak działa hotel. Wycieczka bardzo mi się podobała”.
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