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Podróż do Hiszpanii
• O 6:30 mieliśmy wylot z 

Gdańska do Amsterdamu, 

następnie mieliśmy przesiadkę na 

lotnisku około 13 na samolot do Malagi, 

którym dotarliśmy tam około 

godziny16:00





El Imperdible

• Swoją praktykę odbyłem w 

restauracji „El Imperdible” 

położonej w samym centrum 

Malagi.



O restauracji
• Restauracja „El Imperdible” znajduje 

się w centrum Malagi na ulicy Casas

de Campos 26.

• Jest to bardzo ciekawa wizja na 

restaurację, ponieważ jest to 

połączenie kuchni hiszpańskiej z 

kuchnią chińską.



Moja praca w kuchni

• W moim zakładzie poznałem 

wielu wspaniałych ludzi, 

którzy zauważyli, że 

przyjechaliśmy tutaj aby 

nauczyć się nowych rzeczy i 

bardzo to docenili, ponieważ 

angażowali nas w różne nowe 

zadania na kuchni i mogliśmy 

sprawdzić swoje 

umiejętności.



Verduras picantes con

fideos de arroz y salsa 

wok

Gambas al curry Patatas bravas con salsa

kimchi y cebolla



Czas wolny
• W naszym czasie wolnym dużo 

zwiedzaliśmy, próbowaliśmy typowej 

hiszpańskiej kuchni oraz chodziliśmy w 

różne wyjątkowe miejsca. Nigdy nie 

było nudno, zawsze znaleźliśmy nowe 

miejsce, w którym nie byliśmy. 

Poznaliśmy mnóstwo pięknych miejsc, 

których nigdy nie zapomnę.





• W wolnym czasie wybrałem się 

też do restauracji z gwiazdką 

Michelin „Jose Carlos Garcia”. 

Doświadczyłem nowych smaków, 

których nigdy nie zapomnę, był to 

jeden z lepiej spędzonych 

wieczorów, jeśli macie okazję i 

jesteście zafascynowani kuchnią to 

z całą pewnością nie będziecie 

żałować.



Malaga 
• Malaga miejsce, w którym 

mieszkaliśmy podczas swojej 

mobilności, jest to piękne 

miasto, o dużej ilości wąskich i 

pięknych uliczek, pięknych 

plaż, gór. Myślę, że każdy 

znajdzie coś wyjątkowego w 

tym miejscu.



Nerja i Frigiliana
• W drugim tygodniu pobytu 

wybraliśmy się na wycieczkę do 

miasta Nerja i malutkiego miasteczka 

Frigiliana. Mieliśmy okazję zwiedzić 

jaskinię, taras widokowy nazywany 

Balkonem Europy, piękne plaże oraz 

piękne malutkie miasteczko z 

widokiem na góry.





Sewilla 
• Sewilla, stolica 

Andaluzji, piękne 

miasto z dużą ilością 

zabytków, pięknych 

miejsc i wąskich 

uliczek. W Sewilli 

zwiedziliśmy Pałac 

„Real Alcazar” oraz 

Plac Hiszpański.



Podsumowanie 
• Miesięczna mobilność w Maladze nauczyła mnie przede 

wszystkim odpowiedzialności, pewności siebie, pracy w 

innym języku. Poznałem wielu wspaniałych ludzi, 

których nie zapomnę przez długi czas, bardzo 

zawdzięczam im to, że mogłem podszkolić swoje 

umiejętności kulinarne jak i nauczyć się czegoś 

nowego. 

• Polecam każdemu kto się zastanawia nad wzięciem 

udziału w projekcie Erasmus+, aby wziął w nim udział, 

na pewno nie będzie żałować, jest to niesamowite 

przeżycie, które każdy zapamięta do końca życia.



Źródła 

•Facebook ZSGH

•Strona internetowa ZSGH- https://zsgh.edu.gdansk.pl/pl

•Własna galeria zdjęć

•Zdjęcia restauracji- https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-

g187438-d12562639-Reviews-El_Imperdible_restaurante-

Malaga_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html

•Mapy Google
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