„Dnia 7 października 2019 roku pojechaliśmy
na wycieczkę z panią Jolantą Kitura do Polonia
Palace . Jest to czterogwiazdkowy hotel
znajdujący się w centrum Warszawy”.
„Hotel ma 7 pięter, 206 pokoi, wszystkie są
dla osób niepalących. Po wejściu, pierwszym
miejscem do którego trafiliśmy było lobby. W
środku znajdują się kanapy dla gości, fotele
oraz stoły z kwiatami, przy których ludzie odwiedzający hotel chętnie robią sobie
zdjęcia. Należy dodać, że w hotelu codziennie są świeże kwiaty.”
„Podczas wycieczki poznaliśmy ciekawą historię hotelu. Jest to obiekt zabytkowy z
1913 r. Hotel posiadał wiele udogodnień na tamte czasy: bieżącą zimną i ciepłą wodę
w każdym pokoju, centralne ogrzewanie, garaże, telefony, sejfy, a także omnibusy,
które dowoziły gości na dworzec.”
„W czasie okupacji przebywali w nim niemieccy oficerowie, a w powstaniu
warszawskim hotel pełnił rolę szpitala. Personel z narażeniem życia wrócił po
powstaniu do stolicy i zamknął wszystkie pomieszczenia.”
„Polonia Palace był jedynym hotelem, który ocalał po II wojnie światowej i w związku z
tym stał się siedzibą wielu ambasad.”
„Po prawej stronie znajduje się lobby bar z różnymi przekąskami, a obok niego
restauracja. W hotelowej restauracji proponują dania kuchni europejskiej i polskiej.
Po lewej stronie znajduje się sala balowa, w której stoły i krzesła ustawione były w stylu
szkolnym. Jest ona w pobliżu kuchni, przez to szybko i bezpośrednio można obsłużyć
gości”.
„Hotel ozdobiony jest złotem, co wygląda naprawdę imponująco.”

„Doba hotelowa kosztuje od 360 zł. i rozpoczyna się o 14.00 a kończy o 12.00. Hotel ma
płatne parkingi, cena za dobę kosztuje 80 zł.”
„Sprzątanie w pokoju jest codziennie, a serwis całodobowy.”
„Oglądaliśmy wiele miejsc i zakątków, ale najbardziej spodobał mi się Apartament
Angielski. W apartamencie można znaleźć zestaw do robienia kawy i herbaty, sejf,
minibar. Posiada on dwie oddzielne sypialnie i przestronną garderobę wraz z
łazienkami z marmuru. W całym hotelu jest bezpłatne Wi – Fi . Cena za apartament
wynosi od 3600 zł za dobę. Była również część dzienna – salon z dwoma wygodnymi
sofami i fotelami oraz z ogromnym owalnym oknem z pięknym widokiem na Warszawę.
Apartament był bardzo przestronny, a jego wystrój elegancki. Po lewej stronie wejścia
znajdowała się duża ciemno drewniana szafa z lustrem w środku i sejfem, wieszakami,
miejscem na bagaż oraz cennikiem usług dodatkowych. Na biurku stała śliczna złoto
zielona lampka, obok niej leżał notes i długopis z logo hotelu. Niektóre rzeczy były dla
mnie nowe jak np. karteczka na łóżku z imieniem pani pokojowej, która posprzątała
pokój.”
„Usłyszeliśmy, że niedawno zmieniono kolorystykę i wystrój wnętrz w pokojach.”
„Potem windą pojechaliśmy i zobaczyliśmy pokój standardowy. Był on duży,
wyposażony w niezbędne meble. Dowiedziałam się, że wszystkie elementy w pokoju
były przemyślane i odpowiednio ułożone. Zauważyłam, że poduszki na łóżku były na
„stojąco”. Poznałam procedury dla pracowników, które występowały w hotelu i
dodatkowo były przywieszone na tablicy w części przeznaczonej tylko dla personelu.”
„Hotel posiada fitness klub, gabinet masażu, sauny i siłownie. Wszystkie sprzęty w
siłowni wydawały się być bardzo drogie. Podobały mi się duże lustra i miłe, ciche
wnętrze.”
„Po zwiedzaniu hotelu, zeszliśmy do recepcji, gdzie dostaliśmy słodki upominek w
formie złotego pieniążka.”
„Jest to bardzo ekskluzywny hotel. Obsługa jest bardzo miła, wyrozumiała, tolerancyjna
i pomocna. Mam nadzieję, że będę mogła mieć w nim praktyki. Hotel bardzo mi się
podobał, tak samo jak cała wycieczka. Mam nadzieję, że nie jest to ostatni wyjazd z p.
J. Kiturą. Wycieczkę uznaję, za bardzo udaną.”
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