
ERASMUS+
„Śródziemnomorskie

doświadczenia zawodowe”
Ristorante Diana

Rimini 31.08. – 25.09.2021
Patryk Gut III Np

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych



Około godziny 6 rano wyjechaliśmy autokarem 

spod szkoły.

Około godziny 12:30 dotarliśmy na lotnisko w 

Modlinie.

O godzinie 15:30 wylecieliśmy samolotem z 

Modlina.

O godzinie 17:30 wylądowaliśmy w Rimini.

Około godziny 18:00 dotarliśmy do hotelu.





 Swoją praktykę odbyłem w lokalu 

„Ristorante Diana” położonym w 

Riccione. 

 Restauracja oddalona była od 

naszego hotelu o około 10 km, a 

dojazd autobusem zajmował mi 

około 30 minut.



 Restauracja znajduje się na ulicy Viale

Maria Ceccarini, którą codziennie 

przechodziła bardzo duża ilość osób.

 Warto dodać, że restauracja „Diana” była 

oddalona od morza o niecałe 10 minut co 

często sprowadzało do lokalu głodnych 

plażowiczów. 

 Przez większość naszego stażu, w 

godzinach popołudniowych zajęte były 

prawie wszystkie stoliki w lokalu.



 Większość czasu na kuchni 

zajmowała nam obróbka 

wstępna owoców morza lub 

warzyw. 

 Mimo powtarzalnych zajęć, 

kucharze często angażowali 

nas w wykonywanie nowych 

czynności. Dzięki czemu 

mogliśmy się sprawdzić w 

innych aspektach pracy na 

kuchni.





Calamarata alla siciliana con pasta 

calamarata, calamari, acciughe, olive 

taggiasche, pomodoriini e basilico

Corpaccio di tonno con julienne 

di verdure croccanti con avocado

Insalata di gamberi, sedano, 

pomodorini, rucola e parmigiano e 

salsa al balsamico



Branzino in pasta di pane e sale





Większość wolnego 

czasu spędzaliśmy poza 

hotelem. Odwiedziliśmy 

wiele lodziarni, 

próbowaliśmy dań 

kuchni włoskiej i często 

jadaliśmy różne rodzaje 

pizzy na kawałki. 



Rimini było miastem, w 

którym mieszkaliśmy przez 

okres mobilności, i w którym 

odbywaliśmy praktyki. W 

czasie wyjazdu zdążyliśmy 

dobrze zapoznać się z 

okolicą hotelu, jak i 

centrum Rimini, gdzie 

zwiedziliśmy wiele 

zabytków, ciekawych miejsc 

oraz restauracji.





W pierwszy weekend 

mobilności odbyła się 

wycieczka do Wenecji, 

którą zwiedzaliśmy z 

przewodnikiem. 

Mieliśmy okazję 

zobaczyć takie zabytki 

jak Most Westchnień, 

Kościół San Zaccaria i 

Bazylikę Świętego 

Marka.



Kolejnym miejscem, 

które zwiedziliśmy 

było San Marino, 

które leży niedaleko 

Rimini. 

Zwiedziliśmy wąskie 

ulice starego 

miasta, podziwiając 

zabytki i piękne 

widoki krajobrazu.



Ostatnia wycieczka odbyła 

się do Ravenny, do której 

udaliśmy się pociągiem. 

Widzieliśmy tam bardzo 

dużo mozaik, które 

obecne były na nazwach 

ulic, czy witrynach 

sklepowych. W trakcie 

naszej wizyty odbywało 

się 700-lecie śmierci 

Dantego i wszędzie 

obecne były plakaty z 

Jego wizerunkiem.



Miesięczna mobilność w Rimini sprawiła, że stałem się bardziej 

odpowiedzialny i samodzielny. Podczas wyjazdu miałem okazję 

doskonalić swoje umiejętności praktyczne oraz językowe. Wzięcie 

udziału w projekcie Erasmus+ było dla mnie szansą na poznanie 

wielu ciekawych ludzi, pracy w międzynarodowym zespole, 

zobaczenia pięknych krajobrazów, spróbowania pysznych 

regionalnych potraw oraz stworzenia wielu pozytywnych wspomnień.

Nie żałuję wzięcia udziału w projekcie Erasmus + i polecam każdemu 

przeżycie takiej przygody.



Dziękuję za uwagę!



 Mapy Google (galeria udostępnionych zdjęć)

 Strona internetowa ZSGH

 Własna galeria zdjęć

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x132cdd7b772d0755:0x5fbc54c3799f1cf5!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPRZuPaN99PVRSIFtvOCb-wj7OifrTX0XlomCY%3Dw313-h160-k-no!5sristorante+diana+riccione+-+Szukaj+w+Google!15zQ2dJZ0FRPT0&imagekey=!1e10!2sAF1QipPRZuPaN99PVRSIFtvOCb-wj7OifrTX0XlomCY&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjt7aPZl7TzAhWPvYsKHTscBDoQoip6BAheEAM
https://zsgh.edu.gdansk.pl/pl

