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31.10.21 o godz. 6:00 - Po 2 latach 

oczekiwania, w końcu wsiadamy do 

samolotu i rozpoczynamy naszą 

hiszpańską przygodę. Lecimy z Gdańska 

do Amsterdamu i dalej kolejnym 

samolotem do Malagi. Około godz. 16:00 

lądujemy w słonecznej Hiszpanii.



Feel Hostels Soho
Swoje praktyki odbywałem 

w hostelu w dzielnicy 

Soho (5 min od centrum, 

20 od naszego 

mieszkania). W zakładzie 

odbyłem 4 tygodniową 

praktykę na działach 

takich jak: służba pięter, 

obsługa sali 

konsumenckiej i recepcja.



*Na zdjęciach można 

zaobserwować mnie w 

trakcie pracy w dziale 

housekeeping



*a tutaj pracującego w recepcji



Poza samą pracą, 

poznałem tam cudownych 

i przyjaznych ludzi 

(pracowników jak i gości). 

To co było najciekawszym 

doświadczeniem w pracy 

w hostelu to bliskość z 

gośćmi i nowymi 

współpracownikami, 

możliwość ‘’koleżeńskiej 

rozmowy’’ i poznania 

kultury (nie tylko 

hiszpańskiej)

*od prawej: Lautaro, 

Julia, Susane i Ja

*na dolnym zdjęciu Julia i 

nasza menadżerka Adriana 

oraz Ja



Poza praktykami mieliśmy też czas 

wolny dla siebie i wspólne weekendy, 

który produktywnie 

wykorzystywaliśmy na:



Jedzenie

Tradycyjne 

danie kuchni 

hiszpańskiej

-Paella

Makaron z krewetkami na ostro



Oglądanie pięknych widoków



Zwiedzanie Miasta

Bulwar nad morzem Główna ulica Malagi Świąteczne ozdoby w centrumWycieczka do parku



Chwile relaksu



Więcej Jedzenia

Gambas Pir pir Paella z homarem i owocami morza



Wycieczka zapoznawcza

Zamek Gibralfaro i Alcazaba

Ja i moi koledzy przyglądamy 

się panoramie miasta



Wejście na dach katedry w Maladze

Jaskinia w Nerja
Frigiliana



Spacer śladami malageńskiej sztuki ulicznejBalkon Europy w Nerja



Sewilla

Alcazar La Plaza de España

Setas de Encarnación

https://pl.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://przewodnikhiszpania.pl/miasta-hiszpanii/sewilla/setas-de-encarnacion/


Wszystko co dobre kiedyś się kończy, 

miesiąc mija jak 2 tygodnie i zanim się 

obejrzysz siedzisz w samolocie w stronę 

Polski. Udział w projekcie był dla mnie 

wspaniałym doświadczeniem, które 

zapamiętam do końca życia. Zdobyłem 

doświadczenie pracy za granicą, poznałem 

nowy język i kulturę, spotkałem świetnych 

ludzi, zasmakowałem śródziemnomorskiej 

kuchni oraz hiszpańskiej pogody.



Dziękuję za uwagę :)

Hasta luego



Źródła:
● http://www.feelhostels.com
● https://zsgh.edu.gdansk.pl/pl
● własne i zdjęcia wykonane przez P. Ewę Laskowską

http://www.feelhostels.com
https://zsgh.edu.gdansk.pl/pl

