Wycieczka nad Ocean
Atlantycki

Praktyki

Staż w Sewilli

W Sewilli podczas stażu pracowałam
w pensjonacie La Montoreńa. Pracowałam
w następujących działach: recepcji,
housekeepingu, w gastronomii
oraz konferencji. Wszędzie panowała
bardzo miła atmosfera.
Wszyscy pracownicy byli lojalni
i pomagali mi kiedy tego potrzebowałam.
Inni uczniowie odbywali staż min.
w hotelach: Hotel NH Inglaterra, Hotel

W czasie naszego stażu pojechaliśmy na
wycieczkę nad Ocean Atlantycki. Na plaży
panowała wspaniała atmosfera. Wszyscy ludzie
byli uśmiechnięci i przyjaźni. Sprzyjała temu
piękna i słoneczna pogoda. Woda w oceanie była
czysta i bardzo zimna, ale to nie przeszkodziło
nam wejść do niej i popływać. Na brzegu
zbieraliśmy muszelki, które wyrzucił ocean.
Było to niezapomniane
przeżycie i mam nadzieję, że jeszcze tu wrócę.

Casa 1800, Casa Del Poeta, La Alcoba del

W od 4 do 29 maja 2015 r. w ramach
projektu Erasmus plus grupa 26 uczniów
z klas technikum Zespołu Szkół Nr 2 im.
E. Plater w Piasecznie, wraz opiekunami,

Rey, Los Seises.

wyjechała na miesięczny staż do Hiszpanii.

Praca w obcym kraju wiele mnie

Projekt nosił tytuł:

nauczyła i bardzo mi się spodobała.

„Mobilność zawodowa uczniów drogą do

Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze pojadę

sukcesu w branży turystycznej”.

do Hiszpanii i bardziej poznam ten

Jedna grupa uczniów (10 osób) wyjechała do

wspaniały kraj.

Grenady, a druga grupa (16 osób) do Sewilli.
Przed wyjazdem uczestniczyliśmy w zajęciach
przygotowujących nas do stażu. Były to zajęcia
z języka hiszpańskiego, języka angielskiego,
zajęcia z pedagogiem oraz spotkania, na
których poznaliśmy kulturę Hiszpanii.

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

W Sewilli odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc
m.in.: Plac Hiszpański, Złotą Wieżę, Ogrody
Alcazar, Katedrę, Interaktywne Muzeum Tańca
Flamenco, byliśmy także na corridzie.

Atrakcje turystyczne

Alkazar

Katedra Najświętszej Marii Panny

Plaza de España
Plaza de España, czyli Plac
Hiszpański wchodzi w skład Parque
de Maria Luisa. To imponujący plac,
który otaczają galerie w kształcie
podkowy.
Zwiedzający zachwycają się nie
tylko elementami wodnymi, ale także
pięknymi czterema mostami, które

W pierwszym tygodniu naszego
pobytu w Sewilli zwiedziliśmy
Katedrę i więżę Giraldę. Jest to
największa gotycka świątynia na
świecie. Katedra ta jest też
miejscem pochówku kilku wybitnych
osobistości, w tym Krzysztofa
Kolumba, Ferdynanda III
Kastylijskiego i Alfonsa X
Mądrego.

Alkazar w Sewilli to jeden z najpiękniejszych
i najbardziej znanych kompleksów pałacowych
w Hiszpanii. Ze względu na swoją wyjątkową
wartość historyczną
i kulturową sewilski
Alkazar został w 1987 r.
wpisany na
Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO.

symbolizują królestwa: Kastylię,
León, Navarrę oraz Aragonię.
Obecnie we wnętrzach znajdują się
głównie pomieszczenia biurowe.

