Wycieczka do Airport Hotel Okęcie
klasy IV_AH i II_AH
„W dniu 26 października 2018 r. byliśmy na wycieczce szkolnej zorganizowanej przez
panią Jolantę Kitura w hotelu Airport na warszawskim Okęciu. Położony on jest przy
ulicy Komitetu Obrony Robotników. Jest to hotel czterogwiazdowy.”
„Hotel jest prywatny nie należy do żadnej sieci czy franczyzy.”
„Do hotelu przyjeżdżają goście w celach biznesowych, dlatego musi świadczyć
odpowiednie usługi związane z danym celem podróży.”
„Gdy dotarliśmy do hotelu, przywitała nas Pani dyrektor hotelu i życzyła nam miłego
zwiedzania, co było bardzo miłe z jej strony.”
„Kierownictwo hotelu zachęcało nas do wstąpienia w szeregi kadry pracowniczej po
ukończeniu szkoły.”
„Hotel ma 263 pokoje z których 8 to apartamenty, 17 sal konferencyjnych i parking
podziemny dla 220 samochodów.”
„Dowiedzieliśmy się, że hotel wprowadził program Pillow & Bed, czyli że każdy gość
może wybrać sobie na jakim materacu chce spać i jaką chce mieć poduszkę.”
„W pokojach jest absolutny zakaz palenia, gość łamiący ten zakaz musi zapłacić karę
pieniężną. Dowiedziałem się o specjalnej nakładce na materac, która pozwala
dostosować twardość łóżka wedle życzenia gościa.”
„Pokoje są komfortowe i wygodne, mają fajny wygląd, są nowoczesne a personel jest
miły, życzliwy oraz chętnie służy pomocą dla swoich gości.”
„To co najbardziej zapadło mi w pamięci to niesamowity porządek i bardzo dobry stan
wyposażenia, dekoracji i wprost nie mogłem uwierzyć, że ten obiekt liczy sobie 14 lat,
a wyglądał jak świeżo wybudowany.”
„W hotelu organizowane są różne eventy, wesela, chrzciny, studniówki itp.”
„Zwiedziliśmy restaurację Mirage, to pomieszczenie utrzymane jest w ciepłych,
pasujących do reszty hotelu barwach. Na sali może pomieścić się 300 osób. Podawane
są tam bufety, śniadania, lunche, kolacje.”
„Druga restauracja Polska serwuje głównie potrawy kuchni polskiej (przygotowane w
oparciu o krajowe ryby, mięsa, podawane są polskie wódki, wina i nalewki), uwzględnia
także potrzeby gości: wegetarian i wegan.”

„W hotelu znajduję się też kawiarnia czekolada Cafe. Gdzie sprzedawane są ciasta,
desery, czekolady przygotowywane na miejscu.”
„W klubie Aviator, mieszczącym się na ostatnim 10 piętrze znajduje się bogato
wyposażony bar, parkiet taneczny oraz kabina dla osób palących – jedyna w hotelu. Ta
część spodobała mi się najbardziej.”
„Hotel posiada strefę relaksu – spa i wellness, w której znajdują się: sauna sucha z
widokiem na Warszawę, łaźnia parowa i błotna, prysznic wrażeń, jacuzzi, gabinet
pielęgnacji twarzy i ciała.”
„W hotelu bardzo mi się podobało. Była tam bardzo miła i sympatyczna atmosfera.
Uważam, że była to udana wycieczka i bardzo ciekawa.”
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