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Podróż do Málagi

Wylot z Gdańska mieliśmy około godziny 6 rano, co 
spowodowało zbiórkę na lotnisku w Rębiechowie o 
godzinie 4:00.

Po drodze mieliśmy przesiadkę w Amsterdamie, a 
stamtąd lot prosto do Málagi.

Do Málagi dolecieliśmy o godzinie 16:00.

W hostelu zakwaterowaliśmy sie około godziny 18:00 
i od razu wybraliśmy się na wycieczkę zapoznawczą.





Picasso Tapas Bar
Swoją praktykę odbywałem w 
restauracji ,,Picasso Tapas Bar".

Restauracja jest oddalona od 
naszego miejsca zakwaterowania o 
350m, a dojście do niej zajmowało 
około 5min.



O restauracji
Restauracja znajduje się przy placu Picasso, w 
centrum Malagi, więc codziennie uczęszcza do 
niej wielu głodnych turystów.

Przez większość mojego stażu restauracja w 
godzinach popołudniowych była pełna -

wszystkie miejsca zajęte.

Restauracja ,,,Picasso Tapas Bar" specjalizuje się
w przygotowywaniu tapasów oraz dań z 
owoców morza. Zachęcało to turystów do jej
odwiedzenia, ponieważ mogli spróbować kuchni
typowo hiszpańskiej.



Praca w kuchni

Większość czasu na kuchni
poświęcaliśmy na obróbkę wstępną
owców morza,warzyw i owoców.

Pomimo powtarzalności zadań
kucharze starali się znajdować nam
różne zadania, aby praca była dla nas
ciekawa i zróżnicowana.





Deska tapas (tortilla, 
gambas, chorizo...)



Deska tapas (patatas bravas con 
allioli,gambas al pil pil,tortilla...)

Paella



Czas wolny
Większość czasu wolnego
spędzaliśmy poza hotelem. 
Odwiedzaliśmy restauracje, 
zabytkowe miejsca i
muzea. Próbowaliśmy dań
kuchni hiszpańskiej
oraz zachwycaliśmy
się florą, fauną i
krajobrazami
jakie dane nam było
podziwiać.





Málaga

Málaga jest miastem, w 
którym mieszkaliśmy przez okres
mobilności i w którym odbywaliśmy
nasze praktyki. W czasie
wyjazdu udało nam się zwiedzić
takie miejsca jak Katedra w 
Maladze, Zamek Gibralfaro oraz
twierdzę Alcazaba.



Frigiliana oraz 
Nerja

Jedną z pierwszych wspólnych
wycieczek była wycieczka do 
Nerjy, gdzie zwiedziliśmy Cueva 
de Nerja i zobaczyliśmy
największy stalagnat w Europie
oraz Balcón de Europa (Balkon
Europy). W ten sam dzień
odwiedziliśmy rownież Frigiliane -
piękne białe miasteczko, położone
na bardzo górzystym terenie.





Sevilla

Wybraliśmy się również do stolicy
Andaluzji, Sevilli. Tam zwiedziliśmy
takie miejsca jak Plaza de 
España(Plac Hiszpański),Reales
Alcázares de Sevilla(Kompleks
Pałacowy Alcázar) oraz udało nam
się zobaczyć Torre del Oro (Złotą
wieżę) i Catedral de Santa María 
de la Sede de Sevilla
(Katedrę Najświętszej Marii Panny
w Sewilli).







Podsumowanie

Wyjazd na staż do Málagi dzięki udziałowi w projekcie 
Erasmus+ pozwolił mi na doskonalenie swoich
umiejętności praktycznych oraz ćwiczenie języków obcych. 
Dzięki niemu poznałem rownież wielu wspaniałych ludzi, 
miałem możliwość spróbowania tradycyjnej kuchni
hiszpańskiej, pracy za granicą, no i podziwianie pięknych
krajobrazów oraz odwiedzenia nowego kraju.

Polecam każdemu, jeśli ma tylko możliwość, aby wziął
udział w projekcie Erasmus+.



Dziękuję 
za 

uwagę



Źródła
• Google Maps (galeria udostępnionych zdjęć)

• Strona internetowa ZSGH

• Własna galeria zdjęć oraz zdjęcia wykonane przez Panią Laskowską


