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PODRÓŻ DO MALAGI

❑O 6.40 lot do Amsterdamu z lotniska

w Rębiechowie.

❑Około 12.30 lot z Amsterdamu do Malagi.

❑Wylądowaliśmy w Maladze około 15.20.

❑Za pomocą komunikacji miejskiej dotarliśmy

do hostelu około godziny 17.30





FEEL HOSTELS SOHO

Swoją praktykę odbyłam

w Feel Hostels Soho, położonym

w Maladze, w niezwykle urokliwej

dzielnicy w pobliżu plaży.

Dojście do pracy zajmowało mi

20 minut marszu od mojego

miejsca pobytu.



O HOSTELU
Feel Hostels Soho znajduje się tuż koło

starówki, kilka minut spacerkiem od plaży. Jest

to więc idealne umiejscowienie, a bliskie

towarzystwo sklepów i restauracji jeszcze

bardziej wpływa na jego korzyść.

Lokalizacja hostelu sprawia, że gość docelowy

jest turystą. Z tego względu rotacja jest

ogromna, lecz dzięki sprzedaży również łóżek

w dormitoriach zamiast wyłącznie jednostek

mieszkalnych, przebiega sprawnie.

Mimo tego, że w trakcie mojego stażu nie było

sezonu, hostel nadal osiągał zdumiewającą

frekwencję.



PRACA W HOSTELU
Pracowałam ze świetną załogą. Ich otwartość

niejednokrotnie dodawała mi otuchy. Na każde moje

pytanie czy problem zawsze reagowali z uśmiechem

i serdecznością.

To oni mnie nauczyli, że najważniejszy jest w pracy

szacunek do samego siebie. Dzięki ich lekcjom

hotelarstwo stało się dla mnie przyjemnością, a kontakt

z gościem czy presja czasu już mnie tak nie stresują jak

przedtem.

Dodatkowo znacznie podniósł się mój poziom

komunikacji w języku hiszpańskim i angielskim, oraz

zaradność nawet w najbardziej nietypowych sytuacjach.



PRACA W HOUSEKEEPINGU

Dodatkowo wprawiałam się w pozostałe

czynności porządkowe, takie jak dbanie

o czystość na korytarzach i w pomiesz-

czeniach wspólnych, wyrzucanie odpadów

zgodnie z segregacją czy też odpowiednie

przygotowywanie na następny dzień oraz

układanie w magazynach bielizny

pościelowej oraz środków czystości

i innych substancji chemicznych.

Przez większość czasu pracowałam w housekeepingu, gdzie uczyłam się ścielić łóżka stylem

śródziemnomorskim, czego nie mogłam doświadczyć nigdzie w Polsce



PRACA PRZY SERWISIE 
ŚNIADANIOWYM
Niejednokrotnie pomagałam też serwować

śniadanie w hostelu.

Moja praca polegała na wystawieniu wszystkich

niezbędnych produktów na bufet oraz dbaniu o ich

nieustanne wypełnienie. Upewniałam się, że kar-

toniki z sokami są zawsze pełne, warnik z kawą

włączony, a chleb i dodatki do niego w zależności

od ilości czasu pozostałego do końca serwisu

uzupełnione.

Czyściłam na bieżąco zastawę stołową i sztućce, aby

dla żadnego gościa nie zabrakło, a po zakończonym

serwisie sprzątałam salę śniadaniową.



PRACA W RECEPCJI
Podczas pracy w recepcji miałam okazję nauczyć

się wielu przydatnych umiejętności, takich jak

check-in oraz check-out gości, przyjmowanie

rezerwacji czy też przedłużanie pobytu.

Dodatkowo przez cały czas pozostawałam do

dyspozycji gości i byłam na ich wszelkie pytania

i prośby niezwykle otwarta. Uprzejmość

Hiszpanów sprawiała, że nawet najtrudniejsze

i najbardziej nietypowe wyzwania nie były mi

straszne.



MALAGA

Odwiedziłam niezliczoną ilość muzeów. Między innymi Muzeum Picasso, Muzeum

Malagi czy też Muzeum Muzyki Interaktywnej. Niejednokrotnie miałam okazję

zachwycić się tamtejszą architekturą czy też wyborem owoców i mięs

w Atarazanas, skąd przeważnie kupowałam składniki do obiadów gotowanych

przeze mnie w miejscu pobytu.

Swoją mobilność odby-

łam w Maladze – mieście

w Andaluzji – gdzie

nieustanne słońce i wyso-

kie temperatury sprzyjały

zwiedzaniu starego

miasta.



CZAS WOLNY 
W czasie wolnym spędzałam

mnóstwo czasu aktywnie,

chodziliśmy ze znajomymi na

piesze wycieczki aby podziwiać

widok miasta i natury,

spacerowaliśmy brzegiem plaży

oraz odkrywaliśmy piękno małych

uliczek i stromych schodków.

W momentach zmęczenia odwiedzaliśmy restauracje lub kawiarnie, aby

posmakować prawdziwych hiszpańskich tapasów, churrosów czy kawy cortado

– pochodzącej wprost z półwyspu Iberyjskiego.



ZWIEDZANIE ALCAZABY I ZAMKU 
GIBRALFARO
Wybraliśmy się razem na

zwiedzanie Alcazaby - fortyfikacji

pałacowych, oraz dostępnych

w nich do zobaczenia wystaw

porcelany czy też nieziemskich

ogrodów.

Drugi na naszej liście był Castillo

de Gibralfaro, którego piękno

zachwyciło, a widoki zza murów

zaparły mi dech w piersiach.



WYCIECZKA DO SEVILLI
Zwiedziliśmy razem również Sevillę – stolicę Andaluzji.

Widzieliśmy Katedrę Najświętszej Marii Panny, ratusz,

złotą wieżę i Alcazar, który najbardziej mnie uwiódł

ścianami przepełnionymi zdobieniami i mozaikami, oraz

ogrodami wypełnionymi wodą i niezwykłą roślinnością.



WYCIECZKA DO NERJY 
Nerja posiada jaskinię, w której człowiek przebywał już 25

tysięcy lat temu, a do której nie omieszkaliśmy nie zawitać.

Potężny widok stalaktytów, stalagmitów i stalagnatów

towarzyszył nam podczas tej wędrówki w przeszłość na każdym

stromym kroku.



WYCIECZKA DO FRIGILIANY
– BIAŁEGO MIASTECZKA
Na naszej liście nie mogło również zabraknąć białego miasteczka – wspaniałej

Frigiliany. Spacerowaliśmy krętymi, stromymi i wąskimi uliczkami oraz

zachwycaliśmy się egzotyczną roślinnością – dziko rosnącym aloesem czy

awokado. Miałam też okazję zjeść obiad tuż przy wspaniałym widoku na

wszechobecne plantacje oliwek.



PODSUMOWANIE



DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
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