Wycieczka klasy I AH do hotelu Polonia Palace

„Dnia 29 listopada 2018 roku wybraliśmy się z panią Jolantą Kiturą do hotelu w centrum
Warszawy.”
„Hotel Polonia Palace został otwarty w 1913 roku i jako jedyny obiekt świadczący usługi
hotelarskie przetrwał II wojnę światową, ponieważ stacjonowali w nim Niemcy.”
„Po zakończeniu II Wojny Światowej stanowił ważne miejsce spotkań polityków oraz
mieściły się w nim Ambasady różnych państw.”
„Zwiedzanie rozpoczęliśmy od eleganckiej Sali Balowej tzw. „Ludwikowskiej”, w której
można zorganizować nie tylko konferencje ale także przyjęcia okolicznościowe np.
weselne”.
„Obecnie jest on hotelem czterogwiazdowym i liczy sobie 206 pokoi.”
„Widzieliśmy najdroższy a zarazem największy apartament tzw. angielski, w którym
cena za dobę wynosi 3600 złotych. Jest on pięknie urządzony, posiada duży salon z
widokiem na Pałac Kultury i Nauki.”
„Następnie oglądaliśmy pokoje o niższym standardzie.”
„Pani, która nas oprowadzała po hotelu opowiedziała nam co powinno znajdować się
w każdym pokoju hotelowym.”
„Dowiedzieliśmy się, które usługi są wliczone w cenę noclegu, a które płatne np.
korzystanie z minibaru.”
„W pokojach nie można palić, za niedostosowanie się do tego wymogu goście płacą
karę w wysokości 500 złotych.”
„Jeśli gość nie chce aby pracownicy przeszkadzali mu w wypoczynku, to może
skorzystać z wywieszki klamkowej DND – Do Not Disturb.”
„Restauracja, która znajduje się na parterze serwuje potrawy kuchni polskiej i
europejskiej.”
„Nazwy sal konferencyjnych pochodzą od nazw miast w których mieszka najwięcej
Polaków np. Toronto, Chicago, Wilno, Lwów, Londyn.”
„Zjechaliśmy windą na poziom – 1, gdzie mogliśmy zobaczyć jak wygląda zaplecze
hotelu. Były tam zdjęcia, które pokazywały jak powinny wyglądać pokoje po
zakończonym sprzątaniu.”

„Na koniec wróciliśmy do hallu, gdzie po odebraniu naszych rzeczy pani Aleksandra
poczęstowała nas czekoladką w kształcie złotej monety z wizerunkiem hotelu.”
„Wycieczka bardzo mi się podobała, ponieważ dużo zwiedziłam z koleżankami
i kolegami z klasy w hotelu oraz dowiedziałam się wielu ciekawych informacji
związanych z historią tego wspaniałego hotelu.”
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