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Podróż do Rimini

- Zbiórka pod szkołą - 6:00 
- Wylot z Modlina do Rimini -

15:05
- Przylot 17:10 





Ristorante La Marianna

Pracowałem w restauracji 

oddalonej od miejsca pobytu o 

20 minut. Przez większość czasu 

chodziłem na piechotę. Była w 

pobliżu Mostu Tyberiusza, który 

został wybudowany około 2000 

lat temu



Praca w La Mariannie
Przez 4 tygodnie 

pracowaliśmy na kuchni 

gdzie uczyliśmy się 

przygotowania krewetek, 

kalmarów, ryb i makaronów 

do wydawania gościom. 

Naszym szefem był Alejandro





W naszym miejscu 

pracy głównie 

przygotowywane były 

owoce morza takie jak 

krewetki 

modliszkowate, 

kalmary, omułki, i 

różne ryby.

Menu Restauracji





Rimini
Zakwaterowani byliśmy w Hotelu 

Royal Plaza, który znajdował się 200 

metrów od plaży. Po pracy mieliśmy 

czas wolny dla siebie który 

spędzaliśmy na wspólnych wyjściach 

na miasto. 



CZAS WOLNY W RIMINI 



CZAS WOLNY W RIMINI 



W pierwszy weekend 

pojechaliśmy do Wenecji. Z 

Rimini dojechaliśmy tam 

autokarem a do celu promem. 

Spędziliśmy tam 4 godziny i 

zobaczylismy najważniesze 

zabytki tego miasta. 

Wycieczka do Wenecji





SPACER PO WENECKICH ULICZKACH I PLACACH 



SPACER PO WENECKICH ULICZKACH I PLACACH 



Następnego tygodnia 
pojechaliśmy do 
Republiki San Marino, w 
której, zwiedziliśmy 
najważniesze miejsca 
tego miasta- państwa i  
mieliśmy cały dzień dla 
siebie.

Podróż do San Marino



Panorama z San Marino  



Naszą ostatnią wycieczką była 

ta do Ravenny, w której 

znajduje się grób Dantego, 

znanego pisarza, który 

napisał “Boska Komedia”. 

Miasto jest również znane z 

dużej ilości mozaik 

znajdujących się na terenie 

starego miasta

Wycieczka do Ravenny



Spacer ulicami Ravenny 



Spacer ulicami Ravenny 



Wrażenia

● Erasmus+ Project gave me an unforgettable experience to work in an another country with a 

multicultural team in a restaurant with abundant history. I also had an opportunity to learn a new

language, and learn much more in English. I spent time with my friends from school after work to 

explore Rimini and other cities where we were for trips like Venezia, San Marino and Ravenna which

have a lot of monuments and are very well-know for their rich history.



Grzegorz Pilip IV N

Dziękuję za uwagę 


