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Podróż:

Podróż:

• O godzinie 4:00 zebraliśmy się na 
lotnisku

• O 6:30 był lot do Amsterdamu

• Mieliśmy kilka godzin postoju w 
Amsterdamie po czym 
polecieliśmy do Malagi

• Około 16:00 byliśmy w Hiszpani

na lotnisku w Gdańsku



Podróż do Malagi



Picaso tapas

Picasso Tapas Bar:

• Swoją praktykę odbywałam 
w ,,Picasso Tapas Bar" 
znajdującym się na placu 
Picassa

• Znajdował się około 350 m od 
naszego hostelu

• Restauracja w menu miała 
typowo hiszpańskie potrawy

Pierwszy dzień pracy



Na praktykach głównie 
zajmowałam się obróbką wstępną 
owoców morza oraz warzyw i 
owoców. 

Obróbka wstępna krewetek
Picasso Tapas Bar



Deski tapasów



Lista tapasów



Pimientos de Padron

Ensaladilla Rusa

Paella



Nasza ekipa



Malaga- miasto w którym 

odbywała się mobilność

Widoki z Malagi



Kliknij, aby dodać tekstKliknij, aby dodać tekst

Lokalne cukiernie



Czas wolny spędzaliśmy na zwiedzaniu Malagi, 
próbowaliśmy lokalnych potraw, odwiedzaliśmy
lokalne muzea oraz chodziliśmy do wielu
cukierni.



Galerie sztuki w Maladze



Wycieczka do Alcazaby i Katedry

W pierwszy weekend poszliśmy 
do Alcazaby oraz zwiedziliśmy 
katedrę

Dach katedry

Widok z katedry



Dach katedry

W ogrodach Alcazaby



Wycieczka do Nerjy i Frigilliany:

W drugi weekend mieliśmy 
zorganizowaną wycieczkę. 
Pierwsze miejsce które tego dnia 
zwiedziliśmy była jaskinia Nerja, 
później pojechaliśmy do pięknego 
miasteczka Frigilliany

Frigilliana



Osiołek w FrigillianieJaskinia w Nerja

Widoki z Frigilliany



Ogrody botaniczne i Sewilla:

trzeciego weekendu wybraliśmy 
się do ogrodów botanicznych, 
które były zapełnione hiszpańską 
roślinnością oraz do Sewilli czyli 
stolicy Andaluzji.

Plac Hiszpański



Kliknij, aby dodać tekst

Ogrody botaniczne



Sewilla



Metropol Parasol

AlkazarAlkazar



Powrót:
Niestety wszystko co dobre 
kiedyś się kończy i tak o to 
27.11.2021r. Zakończyła się 

nasza piękna przygoda w 
Hiszpani



Podsumowanie

Jadąc do Hiszpanii nie spodziewałam się, że tamtejsza 
kultura zrobi na mnie takie wrażenie. Niesamowita 

andaluzyjska architektura, wiele zapierających dech w 
piersi widoków i co najważniejsze, otwarci i uśmiechnięci 
ludzie dzięki którym stałam się bardziej otwarta i których 

zapamiętam do końca życia.



GALERIA:

• Facebook ZSGH

• Własna galeria

• https://www.restaurantepicasso.com/carta-comida.php


