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- o godzinie 15:05-17:05- lot samolotem do Rimini

PODRÓŻ DO RIMINI



Royal Plaza
to właśnie ten hotel stał się naszym domem na najbliższy miesiąc, gdzie wspólnie po 

pracy mogliśmy się spotkać, porozmawiać oraz skorzystać z basenu hotelowego.
Mieliśmy również nie daleko plażę, na której często spędzaliśmy swój czas wolny.



Sovrana Hotel & Re Aqva 
SPA
To własnie w tym hotelu odbyłam swoje pratyki

zawodowe. Mieści się on w dzielnicy Rimini- Marina 

Centro, nieopodal malowniczej plaży- ok. 100 metrów, 

droga do pracy zajmowała mi ok. 10min.

Hotel posiada ok. 60 jednostek mieszlanych, jest 

nastawiony na gościa turystycznego, który przyjeżdza

w celu wypoczynku. Hotel ten jest przyjazny dla

zwierząt.



Dział Housekeeping

Pierwsze 

tygodnie spędziłam na 

dziale housekeepingu, pod 

czujnym okiem 

kierowniczki tego działu-

Bruny.

Wspólnie 

przygotowywałyśmy 

jednostkę mieszkalną 

przed przyjazdem gości 

oraz w trakcie ich pobytu.



 Do moich codziennych obowiązków należało: zapoznanie się z grafikiem pokoi

(przyjazdów oraz wyjazdów), ścielenie łóżek, wycieranie kurzy, uzupełnianie minibaru

oraz sprawdzenie wyposażenia szafy (hotel oferował gościom kapcie), czyszczenie

balkonu, mycie podłogi.



Restauracja

 Następne tygodnie spędziłam w

bufecie śniadaniowym, gdzie 

nauczyłam się parzyć 

aromatyczną kawę. 

Wydawałam, również posiłki 

gościom posługując się 

językiem angielskim oraz 

włoskim, dokładałam jedzenie 

na bufet, zbierałam brudne 

naczynia oraz czyściłam stoliki.



Parzenie kawy początkowo

nie należało do 

najprostszych, 

jednak udało mi się

opanować tą umiejętność :)



Bufet śniadaniowy był naprawdę 

bogato zaopatrzony. Wszelkiego 

rodzaju świeżo pieczone ciasta, 

chleby. Świeża jajecznica, z 

chrupiącym boczkiem. Obiekt sięgał 

po ekologiczne i szanujące prawa 

zwierząt produkty. W swojej ofercie 

mało tego posiadał również produkty 

wegańskie, bezglutenowe, a także 

bez nabiału.



A to wszystko dzięki 

wspaniałemu zespołowi: 

Giuliany, Micheala, a także 

Giovanniemu :)



Hotel posiadał również centrum spa,
w którym miałam możliwość sprzątać. Bez dodatkowych opłat hotel udostępniał saunę

turecką i zabiegi kosmetyczne na twarz, by zapewnić gościom dobry odpoczynek. 
Zabiegi rekreacyjne na terenie obiektu zawierały masaż, jacuzzi i turecką łaźnię

parową.



W czasie wolnym odkrywaliśmy nowe 

zakamarki urzekających uliczek Rimini.



Podczas swoich praktyk
mieliśmy okazje zwiedzić

historyczne miastaWłoch,takie
jak: Wenecja, San Marino, 

Ravenna



Wenecja

 Wycieczkę odbyliśmy 5 września 

2021r. Dzięki przewodnikowi 

turystycznemu mogliśmy dowiedzieć 

się wielu ciekawych rzeczy o tym 

miejscu. M.in. Zwiedziliśmy Plac Św. 

Marka oraz Most Westchnień.

 miasto i gmina na północy Włoch nad 

Adriatykiem, stolica regionu Wenecja 

Euganejska



Kolejną wycieczkę 
odbyliśmy do San 
Marino

 Wycieczka odbyła się 11 

września 2021r.

 San Marino-

państwo śródlądowe 

w Europie Południowej 

stanowiące enklawę na 

obszarze Włoch. To jedno 

z najmniejszych państw 

Europy, mniejsze są tylko 

Watykan i Monako.



Ostatnią stacją była 

Ravenna

 Wycieczka odbyła się 19 września 
2021r.

 miasto i gmina w północnych 
Włoszech w regionie Emilia-Romania, 
stolica prowincji Rawenna

 Miasto przepięknych mozaik, podczas 
wycieczki mieliśmy okazję m.in 
zobaczyć Grobowiec Dante'go. Jest 
on zlokalizowany obok Bazyliki San 
Francesco w 
centrum Rawenny. Pomnik otacza 
„zona dantesca”, w której 
zwiedzający muszą zachować ciszę i 
szacunek.



Plaża w Rimini :)



PODSUMOWANIE

 Jestem ogromnie wdzięczna za 
możliwość udziału w projekcie 
ERASMUS. Była to niesamowita 
przygoda, którą zapamiętam do 
końca życia. Dała mi więcej 
pewności siebie, umiejętność 
radzenia sobie w stresujących 
sytuacjach, a także możliwość 
poznania nowych ludzi. Dzięki 
projektowi miałam przyjemność 
zwiedzić historyczne miasta 
Włoch oraz poznać kulturę 
włoską, jak i kuchnię.



Ogromne podziękowania dla pani 
Elwiry Wiśniewskiej oraz pani 

Ewy Wardzińskiej, za wsparcie w 
trudnych chwilach oraz

poświęcony czas :). Jak i również
dla pani Anny Pawelec, bez 

której cały projekt nie doszedłby
do skutku!:)



Dziękuje za 

uwagę :)



Źródła:

 http://zsgh.edu.gdansk.pl/pl
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3208071867%3Alp20857%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YZnKoGAh3tLogAXo4
Gez03A;sid=19f7083145d1e872fecd88c9cfe542fe;city=-
126373;expand_sb=1;highlighted_hotels=81628;hlrd=no_dates;keep_landing=1;redirected=1;source=
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