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Droga do 
Malagi

O godzinie 4:00 mieliśmy zbiórkę na 
lotnisku w Gdańsku a o 6:30 samolot, 
który nas transportował do 
Amsterdamu.

O godzinie 15:35 byliśmy już w 
Maladze.



Pierwsze kroki w Maladze –
przystanek metra



No Piqui

• Swoją praktykę odbywałam w restauracji ,,No Piqui” Cerrado de 
Calderón

• Restauracja była oddalona godzinę drogi pieszo od naszego 
hotelu lecz dojechanie na miejsce komunikacją miejską 
zajmowało już połowę mniej czasu



O restauracji:

• Restauracja znajdowała się na górze ,,Cerrado de Calderón” zaraz przy morzu alborańskim.
• Lokal był zamknięty w czasie sjesty między godziną 16:00 a 20:00.
• Od godziny 14:00 bardzo dużo rodzin z dziećmi odwiedzało lokal by zjeść.



Praca w kuchni

• Było to moje pierwsze 
doświadczenie z pracą na kuchni. 
Hiszpanie bardzo ciepło mnie 
przyjęli i uczyli wszystkiego od 
podstaw.

• Przychodziłam na godzinę 10:00 
gdy trwały jeszcze przez 2h 
śniadania i wtedy 
przygotowywaliśmy między innymi 
bułki z łososiem i twarogiem, jogurt 
z muslli i owocami itd. jednak o 
godzinie 12:00 zaczynała się pora 
obiadowa gdzie podawaliśmy już 
różnorodne burgery i pizzę.





Wolny czas

• Wolny czas spędzaliśmy głównie na 
zwiedzaniu i próbowaniu 
hiszpańskiego jedzenia w 
restauracjach.



Sewilla

Mieliśmy przyjemność 
odwiedzić na jeden dzień 
stolicę Andaluzji. Całą 
wycieczkę po mieście 
poruszaliśmy się pieszo w 
poszukiwaniu nowych 
wrażeń!

Plac hiszpański



Sewilliańskie grzyby Widok na rzekę Gwadawilkir



Frigiliana

Jest to tak zwane białe 
miasteczko, które posiada 
pełno wąskich uliczek. 
Położone na wysokości 300 
metrów n.p.m. w paśmie gór 
Sierra de Almijara.



Widok na miasteczko Jeden z punktów 
widokowych



Balkon Europy w miejscowości Nerja



Ogród botaniczny
w Maladze



Podsumowanie

Taki wyjazd był dla mnie bardzo fajnym przeżyciem i pomógł mi się 
usamodzielnić. Każda osoba, która czuje, że chciałaby pojechać powinna starać 
się z całych sił by się dostać bo każdy uczestnik takiego wyjazdu nie zapomni 
poznanych osób i spędzonych razem chwil! ☺



Źródła:

• Google maps
• https://www.facebook.com/zsghgdansk
• Prywatna galeria
• Galeria Pani Ewy ☺


