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Podróż do 
Rimini

• Zbiórka pod szkołą o godzinie 6, 
podróż autokarem na lotnisko
Warszawa-Modlin

• 15;30 lot samolotem



17;10 
Wylądowaliśmy!
Przywitało nas
gorące Rimini, 26°C



Swoje praktyki odbyłam w 4* Sovrana Hotel & Re 
Aqva SPA. Znajdowuje się tam około 60 pokoi w 
tym kilka apartementów. Hotel przyjazny dla
pupiolów, rodzin z dziećmi, oraz seniorów.



Przez 15 dni byłam
na dziale

housekeepingu,
wiele się tam 

nauczyłam przede
wszystkim

ścielenia łożka
jednoosobowego

jak i
dwuosobowego



Pod czujnym
okiem Fatimy u
zupełniałam
przybory w 
toalecie, 
dokładałam
ręczniki.



Moimi współpracowniczkami 
były; Bruna-kierowniczka tego 
działu oraz Fatima dzięki 
którym wiele się nauczyłam



Restauracja –bufet śniadaniowy



Kolejne dni spędziłam na bufecie
śniadaniowym, moimi obowiązkami
było zbieranie zamówień na ciepłe
napoje, nakładanie wybranych
potraw przez gości, robienie sałatki
macedońskiej i wiele innych.



Przygotowywałam
włoska kawę, 
przeważnie było to 
espresso bądź
cappuciono.

Przełamywałam barierę
jezykową
wiec obsługiwałam również
i Włochów



A tutaj profesjonalny ekspres ciśnienowy na którym uczyłam się robić pyszną
aromatyczną kawę



Typowe włoskie śniadanie
czyli mnówstwo ciast, 
rogalików oraz rozmaite
tarty, przeważnie na słodko. 
Znajdowały się również strefy
wege czy bio.



Dział spa

Centrum odnowy
biologicznej Re Aqua 
w hotelu Sovrana
obejmuje biosaunę, 
łaźnię turecką, wannę
z hydromasażem oraz 
wiele innych
udogodnień.



Można tu również korzystać z rozmaitych masaży i 
zabiegów kosmetycznych, z przyjemnościa
sprzątało się tak klimatyczne miejsce.



Jestem wdzięczna całej załodze hotelu za 
dołożenie wszelkich starań w moją naukę

i przyjazną atmosferę w pracy, zdecydowanie
praca w zespole międzynarodowym jest dla

mnie bardzo satysfakcynująca.



Położenie hotelu było znakomite, w samym sercu miasta, 
zaledwie 200m na plażę



Nasz dom na miesiąc
• Właśnie tutaj, 
spędziłam swój ulubiony 
miesiąc w roku.Hotel 
Royal Plaza stał się już 
pierwszego dnia dla nas 
jednym wielkim 
wspólnym domem, 
wspólne kolacje i 
śniadania podczas których 
mogliśmy opowiadać 
sobie o naszym minionym 
dniu.



Nasze wycieczki; WENECJA
Piękne klimatyczne uliczki.Wenecja którą zobaczyłam była o niebo 
lepsza od tej którą sobie wymarzyłam. Pani przewodnik opowiadała 
bardzo interesująco dlatego każdy słuchał z zaciekawieniem.



SAN MARINO
Wyjątkowe miejsce na ziemi, inny kraj a jednak ciągle Włochy.



RAWENNA

Tutaj pogoda już nie była tak piękna jak do tej
pory, ale mały deszczyk nie przeszkodził nam w 
zwiedzaniu Rawenny, jednym z wielu zabytków
które tam zwiedziliśmy był właśnie grobowiec
Dantego, o którym uczyliśmy się na polskim



NASZ WOLNY 
CZAS

Wolny czas spędzaliśmy 
przeważnie na plaży, 
spacerach wzdłuż 
promenady czy pysznych 
lodach. Poznaliśmy 
ukryte uliczki lub małe 
kameralne restauracje w 
których była pyszna pizza.



Reasumując

To był udany miesiąc, wspaniali ludzie i wiele nowych
doświadczeń.

Wyjazd uważam za udany, mam nadzieję że będe miała okazję
jeszcze wyjechać do Włoch jak i na Erasmusa. Praca za granicą
w obcym kraju wiele mnie nauczyła, wyniosłam stamtąd
wiele pozytywnych doświadczeń.



Źródła 

https://www.booking.com/hotel/it/hotelsovranarimini.pl.html?aid=318615&label=Poli
sh_Poland_PL_PL_29561959945-
ezezNEPRrdQJnu1gnlovNQS113415648385%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3A
neg%3Afi4044239223%3Atidsa-
331215073644%3Alp1011475%3Ali%3Adec%3Adm&sid=d15a8d4004b1ac6ff47c64b40e
b60abf&dest_id=-
126373&dest_type=city&from_beach_non_key_ufi_sr=1&group_adults=2&group_child
ren=0&hapos=1&hpos=1&no_rooms=1&sr_order=popularity&srepoch=1633178447&s
rpvid=5f3659274dde00b7&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl

https://www.booking.com/hotel/it/hotelsovranarimini.pl.html?aid=318615&label=Polish_Poland_PL_PL_29561959945-ezezNEPRrdQJnu1gnlovNQS113415648385%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi4044239223%3Atidsa-331215073644%3Alp1011475%3Ali%3Adec%3Adm&sid=d15a8d4004b1ac6ff47c64b40eb60abf&dest_id=-126373&dest_type=city&from_beach_non_key_ufi_sr=1&group_adults=2&group_children=0&hapos=1&hpos=1&no_rooms=1&sr_order=popularity&srepoch=1633178447&srpvid=5f3659274dde00b7&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl

