Atrakcje turystyczne, które mieliśmy
okazję zobaczyć w Granadzie to m.in.:

Staż zorganizowany został przez Zespół Szkół
Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie. Łącznie
pojechało 26 uczniów, z dwóch klas w zawodzie
technik: hotelarstwa i obsługi turystycznej.
Przed wyjazdem uczestniczyliśmy w zajęciach
językowych, kulturowych pogłębiających wiedze
o Hiszpanii i spotkaniach z pedagogiem, które
przygotowywały nas do odbycia miesięcznego
stażu.

Granada
„Quien no ha visto Granada, no ha visto nada.”
(„Kto nie widział Granady, ten nic nie widział.”)

Naprawdę, warto było starać się o wyjazd na
staż, gdyż taka okazja nie zdarza się często.
Dlatego też jak najbardziej polecam takiego
typu projekty.
Alhambra - arcydzieło architektury
arabskiej w Hiszpanii. Ten warowny zespół
pałacowy cechuje niezwykłe bogactwo
dekoracji wnętrz. To symbol muzułmańskiego
raju i szczęścia na ziemi. Nic dziwnego, że
Arabowie płakali, gdy musieli opuścić miasto
w roku 1492, kiedy królowie chrześcijańscy
ponownie objęli panowanie.

Jestem
przekonana, że
to czego
nauczyliśmy
się w Hiszpanii
na pewno przyda nam się
w następnych

Generalife—zespół ogrodowy z pawilonami, jest
wspaniałym przykładem islamskiej sztuki
ogrodowej.

To jedno z najważniejszych i najpiękniejszych
miast turystycznych w Hiszpanii—perełka
architektoniczna.
Słynie z pięknego położenia, licznych
zabytków i niezapomnianych krajobrazów.

Zespół Szkół Nr 2
im. Emilii Plater
Al. Brzóz 26
05-500 Piaseczno
tel/fax: (22) 756-73-05
tel: (22) 757-05-14
www.platerowka-szkola.edu.pl

Hotel Abba****
Szczególny urok Granady polega na tym, że
tego samego dnia można jeździć na
nartach w górach Sierra Nevada i kąpać się
w Morzu Śródziemnym na Costa del Sol,
oddalonym o ok. 70 km.

Swój staż odbywałam w hotelu Abba. Jest to
czterogwiazdkowy, luksusowy hotel.

Gdy słońce zachodzi i powietrze staje się
chłodniejsze, mieszkańcy Granady
wychodzą na ulice. Nocą Granada tętni
życiem, szczególnie gdy jest to dzień
wolny od pracy.

Ten stylowy obiekt oferuje odkryty
basen, siłownię oraz centrum spa z łaźnią
turecką, wanną z hydromasażem i saunami.
W hotelowej restauracji Abba Mia serwowane
są dania kuchni włoskiej i międzynarodowej.

Miałam okazję pracować w działach:
housekeeping, restauracja, gastronomia,
konferencje i recepcja.
Pracownicy hotelu okazywali dużo
wyrozumiałości i we wszystkim byli bardzo
pomocni. W przypadku jakichkolwiek niemiłych
bądź trudnych sytuacji mogłam liczyć na ich
wsparcie.
Pracowaliśmy 8 godzin dziennie, od
poniedziałku do piątku. Wraz z kolegą
dojeżdżaliśmy do hotelu autobusem. Po drodze
była świetna okazja do tego, aby podziwiać
piękną okolicę i z okien autobusu oglądać
ciekawe miejsca.
Ten wspaniały miesiąc spędziłam nie tylko na
nauce języka i pracy w hotelu. Dzięki temu
wyjazdowi poznałam nowych ludzi, ich kulturę,
kuchnię i sposób życia.

Tytuł projektu:
"Mobilność zawodowa uczniów
drogą do sukcesu w branży
turystycznej".

