Nasze wrażenia z wycieczek do hotelu Polonia Palace
Dnia 20 listopada 2017 roku wybraliśmy się na wycieczkę zorganizowaną przez panią
Jolantę Kitura do czterogwiazdowego hotelu Polonia Palace. Wspólnie z nami w wycieczce uczestniczyła pani Katarzyna Bobko.
Wycieczka była nagrodą za zwycięstwo w konkursie „Mistrzowska klasa hotelarska”.
„Hotel znajduje się w centrum miasta i z zewnątrz swoim wyglądem bardzo przyciąga
wzrok zwiedzających. Z daleka wydawał się mały, ale kiedy weszłam do środka po czerwonym dywanie, znajdującym się na marmurowej podłodze poczułam się jak
gwiazda.”
„W hotelu szczególnie podobał mi się hol, w którym były bardzo wygodne fotele oraz
piękne kwiaty. Sufit hotelu był oszklony, co pozwalało widzieć bezchmurne niebo.”
„Hotel znajduje się w Śródmieściu w Alejach Jerozolimskich 45. Dysponuje 206 pokojami oraz liczącym 115 m2 apartamentem angielskim. Znajduje się w nim klub fitness i
gabinet masażu oraz sauna , które zresztą zwiedziliśmy. Posiada także osiem sal konferencyjnych oraz salę balową, którą mieliśmy okazję oglądać.”
„Największe wrażenie wywarła na mnie sala Ludwikowska w której odbywają się pokazy mody, śluby i spotkania. Jest to wysokie, lecz nie za duże pomieszczenie, więc by
je optycznie powiększyć na ścianach zawieszono duże złote lustra.”
„Dowiedzieliśmy się, że to jedyny hotel w Warszawie, który zachował się prawie w całości podczas drugiej wojny światowej, gdyż w hotelu przebywali oficerowie niemieccy.”
„Udało nam się także zobaczyć jak funkcjonuje hotelowa kuchnia i bar oraz posłuchać
złotych rad szefa kuchni.”
„Na terenie całego hotelu jest całkowity zakaz palenia.”
„Jeśli gość zapomni np. szczoteczki do zębów, dostanie ją za darmo na miejscu.”
„Poznany przeze mnie personel sprawiał wrażenie bardzo sympatycznych i otwartych
ludzi, co oczywiście pozytywnie wpływa na wizerunek hotelu.”
„Podczas wycieczki pani opowiedziała nam o historii hotelu, obyczajach tu panujących
oraz gościach korzystających z usług. Wycieczka wywarła na mnie duże wrażenie, dzięki
niej dowiedziałam się wielu przydatnych informacji, które będę mogła wykorzystać w

przyszłej pracy w hotelarstwie. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję ponownie
zwiedzić ten wspaniały hotel.”
„Uważam, że hotel Polonia Palace to piękny budynek i rzeczywiście zasługuje na cztery
gwiazdki i wszystkie pozytywne opinie, a sama wycieczka była bardzo ciekawa.”
„Hotel był cudowny, na do widzenia dostaliśmy czekoladkę - bardzo smaczną.”
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