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RELACJA Z WYJAZDU NA STYPNDIUM
ERASMUS +
Praktyki Erasmus są dla nas wspaniałym doświadczeniem. Dają nam ogromne
możliwości rozwoju nie tylko języka angielskiego i hiszpańskiego, ale również
nabycia nowych umiejętności. Praca w hotelu umożliwia kontakt z wszystkimi
gośćmi hotelowymi, którzy są bardzo sympatyczni i niejednokrotnie sami
podchodzą i zaczynają rozmowę. Również cały personel hotelowy jest dla nas
bardzo miły i pomocny. W wolnym czasie korzystamy z atrakcji Lloret De Mar
- z plaży w ciągu dnia, a w nocy z barów i klubów. Udało nam się również
zwiedzić Gironę oraz Barcelonę.

Swoje praktyki odbyliśmy w nadmorskiej miejscowości Lloret de Mar w
Hiszpanii na wybrzeżu Costa Brava, w hotelu EVENIA HAWAI &
MONTEVISTA – jednym z wielu hoteli z sieci EVENIA. Jest to nieduży, ale
przytulny i bardzo rodzinny ośrodek cieszył się powodzeniem wśród turystów i
był bardzo chętnie odwiedzany, czego dowodem jest fakt, iż w lipcu i sierpniu
mieliśmy największą ilość polskich turystów. Sama miejscowość jest piękna,
pełna ciekawych miejsc i zakątków, nie wspominając o plaży i błękitnym
morzu.

Podczas praktyk pracowałem jako barman, natomiast Paweł jako kelner. Praca
ta była dla nas dużym wyzwaniem i początki były trudne, ale z czasem
radziliśmy sobie coraz lepiej, a komunikacja z personelem stawała się coraz
prostsza. Uczyliśmy się głównie poprzez zadawanie pytań i obserwację
personelu pracującego razem z nami, który był bardzo pomocny i sympatyczny
oraz zawsze wyczerpująco odpowiadał na wszystkie moje pytania. Praca
sprawiała nam ogromną przyjemność, czas leciał nam bardzo szybko.
Poznaliśmy wielu gości, większość z nich była bardzo uprzejma i spokojna, ale

nie obyło się bez tych niegrzecznych osób. Dzięki różnym doświadczeniom z
klientami nauczyłam się jak skutecznie służyć pomocą i jak traktować
indywidualnie każdego z nich. Podczas praktyk posługiwaliśmy się głownie
językiem angielskim, czasami przydawał się też język polski, po pierwszym
miesiącu potrafiliśmy wypowiedzieć podstawowe zdania w języku hiszpańskim.
Nasza konwersacja w języku Hiszpańskim wyglądała na zasadzie „Kali jeść,
Kali pić”, ale od czegoś trzeba zacząć. Personel hotelowy bardzo chętnie uczył
wszystkich praktykantów hiszpańskiego i korygował nasze błędy językowe.
Wszyscy byli bardzo mili i przyjaźnie nastawieni, dlatego też bardzo się
zżyliśmy przez cały okres praktyk.
W naszym hotelu znajdowali się również inni studenci z programu Erasmus, z
którymi często spędzaliśmy wieczory, zwiedzaliśmy Lloret oraz cieszyliśmy się
wakacjami. Oprócz Polskich praktykantów poznaliśmy studentów z Francji,
Guadalupe,

Holandii,

Litwy

czy

nawet

Rosji.

Do stolicy Katalonii czyli Hiszpanii mieliśmy zaledwie 90km, zatem chętnie
chcieliśmy zwiedzić jak najwięcej w tak krótkim czasie, udało nam się dostać na
mecz SuperPucharu Hiszpanii, w którym FC BARCELONA pokonała
SEVILLĘ 3:0.

Erasmus + przyniósł nam wiele ciekawych, nowych doświadczeń, mogliśmy w
spokoju zwiedzić i poznać kulturę Półwyspu Iberyjskiego. Bardzo miło
będziemy wracać do tych chwil gdy wygrzewaliśmy się w 40stopniowym słońcu
na wybrzeżu Costa Brava.

Przemysław Zając & Paweł Chowaniec.

