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Nasza Praca 



TOC HOSTEL 

Moim zadaniem było sprawdzanie porządku  
w pokojach i  obsługa gości w restauracji. 

                                                                               Ola 



METROPOLIS APARTMENTS 

Pomagałam w hotelowej recepcji oraz  
w dziale housekeepingu.  

Atmosfera w pracy była naprawdę świetna. 
Współpracownicy pomagali mi na każdym 

kroku poznawać  
ich rodzimą  

kulturę. 
 

Karolina 



HOTEL BUTIKOWY CASA DEL MAESTRO 
  Moja praca polegała na ścieleniu łóżek i myciu łazienek. 

Hotel, w którym odbywałam staż liczył zaledwie  
12 pokoi. Ludzie z którymi pracowałam byli bardzo 

pomocni  i przyjaźni.  
Bez większych problemów mogłam się z nimi porozumieć 

mimo bariery językowej. 
                                                                      Magda 



HOSTEL SEVILLA INN 

Cały miesiąc pracowałam w recepcji. 
Do moich obowiązków należały: 

 Obsługa gości w języku 

angielskim bądź hiszpańskim, 

 Obsługa programu  
komputerowego –Master Yield. 

 Check-in, 

 Odprowadzanie gościa do pokoju. 
 

Klaudia 



HOTEL BACO 

Pracowałam w dziale housekeepingu.  
Moim zadaniem było ścielenie łóżek, 

ścieranie kurzy i mycie podłogi.  
Atmosfera w pracy była bardzo przyjazna. 

Ola 



HOSTEL BLACK SWAN 
Miesięczny staż okazał się niesamowitym 
doświadczeniem. Poznaliśmy zupełnie inny 

system pracy. Mieliśmy okazję pokonywać nasze 
bariery językowe i sprawdzać swoje możliwości. 
Praca jest czystą przyjemnością, gdy ma się tak 

życzliwych, uprzejmych i troskliwych ludzi  
u boku.                           Basia  

 



Hostel zachwyca wyglądem, a przede  
wszystkim przyciąga klientów ze względu na 

miłą i życzliwą kadrę. Dbałam o czystość   
i porządek pokoi w hostelu. Zbierałam brudną 

pościel, wyrzucałam śmieci i przygotowywałam 
łóżka dla gości.  

W wolnym czasie obserwowałam na czym 
polega praca na recepcji, jak poprawie 

wykonać check-in  
i check-out, a także nauczyłam się 

przygotowywać drinki.  

                                            Marta 

 

HOSTEL BLACK SWAN 
 
 



HOTEL LOS SEISES 

Pracowałem w housekeepingu.  Sprzątałem pokoje 
i łazienki.   

                                                                      Wojtek 

 



HOTEL LOS SEISES 

Pracowałam w hotelu Los Seises. Hotel 
mieści się w pięknym XVI-wiecznym 
budynku. Jest on usytuowany 150 
metrów od katedry i wieży Giralda  

w dzielnicy Santa Cruz. Pracowałam 
tam w housekeepingu. Atmosfera była 
bardzo fajna, a pracownicy bardzo mili 

i pomocni. 



HOSTAL JENTOFT 

Przez cały miesiąc pracowałam w hauskeepingu.  
Do moich obowiązków należało: ścielenie łóżek, 

wycieranie kurzu, mycie podłóg.  
Moi współpracownicy byli bardzo sympatyczni.  

Nie miałam problemów z komunikacją, dlatego miesiąc 
minął w przyjemnej atmosferze.             Natalia 



HOSTAL JENTOFT 

    Przez cały okres stażu pracowałam w restauracji. 

Pomagałam przy obsłudze śniadań. Doradzałam 

gościom w wyborze menu, sprzątałam stoliki  

i uzupełniałam szwedzki stół. Z gośćmi 

rozmawiałam zarówno w języku angielskim jak  

i hiszpańskim. 

Gosia 



PENSJONAT MONTOREŃA 

Do moich obowiązków należało: sprzątanie pokoi, 
łazienek, korytarzy oraz tarasu na dachu. 

                                                   Magda 

 



Hostel Perez Monilla 
 

Cały miesiąc pracowałam w dziale housekeeping.  

Natalia 



UC  HOSTEL 

To mały obiekt noclegowy, dysponujący zaledwie  
15 pokojami, w tym: jedno-, dwu-, trzy- i cztero- 

osobowe. Pracują tam na stałe tylko 4 osoby: szef, 
jego zastępca, recepcjonistka i pokojowa.  

Tylko recepcjonistka mówiła po angielsku, ale mimo 
to nie było problemu z komunikowaniem się.                                 

Klaudia           



CARREFOUR EXPRESS 

W pracy do moich 
obowiązków należały 

wszelkie działania związane  
z magazynem  

i rozmieszczeniem produktów 
w magazynie. 

W pracy byłem 
również 

odpowiedzialny za 
rozładowanie 

ciężarówek  
z towarem do 

sklepu oraz 
wyłożeniem go na 

półkach. 

Paweł 



Do moich zadań należało 
wypełnianie sklepowych półek 
produktami, które znajdowały 

się w magazynie oraz 
przemieszczenie palet za 

pomocą wózka widłowego 
ręcznego. Praca nie należała do 

wymagających ani trudnych. 
Maciej 

 

CARREFOUR EXPRESS 

 



● Podczas stażu w Hiszpanii, 
swoje praktyki odbyłem  

w sklepie Carrefour. Moim 
zadaniem było rozkładanie 

towarów w magazynie  
i w sklepie. Atmosfera w pracy 

była bardzo dobra, a ludzie  
z którymi pracowałem 

sprawiali, że czas w pracy mijał 
bardzo szybko. 

Dominik 

 

CARREFOUR  
 



CARREFOUR EXPRESS 

z 

 

Na miesięcznym stażu w Sewilli 
swoją praktykę odbyłam w firmie 

„Carrefour Express”. Moim 
głównym obowiązkiem była 
kompletacja dostarczonego 

towaru, pomoc przy rozładunku 
towaru oraz kompletacja towaru 
w magazynie. Podczas praktyki 

miałam możliwość doskonalenia 
języka angielskiego 

 i hiszpańskiego. 

Kasia 



Odbyłem staż w firmie 
zajmującej się 

magazynowaniem 
produktów mięsnych, ryb 

oraz owoców morza.  
Moja praca polegała na 
rozładowywaniu naczep 

chłodniczych oraz 
formowaniu paletowych 
jednostek ładunkowych. 

         Jakub 

FRIGORIFIKOS GUADALQUVIR 
 



Staż odbyłem w lokalnym 
przedsiębiorstwie 
turystycznym, posiadającym 
6 klasycznych double – 
deckerów z uciętym dachem, 
co umożliwiało „zwiedzanie 
panoramiczne”, jak to ujęła 
Peppa - szefowa firmy.  
Zajmowałem się tam głównie 
sprzedażą biletów oraz 
tłumaczeniem tras, których 
było 4. 

Kajetan 

SEVIRAMA BUS TURISTICO 
 



Zwiedzanie 



Podczas stażu w Sewilli nie tylko pracowaliśmy,  ale 
mieliśmy również możliwość zwiedzenia wielu 
ciekawych i pięknych miejsc. Byliśmy między 

innymi w Granadzie, el Rocio, Kordobie, 
opalaliśmy się nad Oceanem Atlantyckim  

w Matalascañas oraz w Kadyksie. Zabytki, które 
odwiedziliśmy wywarły na nas ogromne wrażenie. 



KATEDRA NAJŚWIĘTSZEJ  
MARII PANNY W SEWILLI  

gotycka katedra, powstała w miejscu meczetu 
zbudowanego przez muzułmańską dynastię 

Almohadów. Katedra jest największym i jednym  
z najwspanialszych kościołów gotyckich  

na świecie 



GRANADA 

W pierwszą sobotę naszego pobytu w Hiszpanii 
zwiedzaliśmy Granadę- perełkę architektoniczną 

Andaluzji. 



ALHAMBRA 



ALHAMBRA  
znajduje się w Granadzie. Zabytek arabskiego 
budownictwa w Europie. Składa się z pałacu  

z kilkoma dziedzińcami i dekorowanymi salami, 
letniej rezydencji z ogrodami znajdującymi się na    

całym wzgórzu. 





PLAZA DE ESPAÑA- Sewilla 

Przekonałam się, że  
w rzeczywistości wygląda równie 

pięknie jak na pocztówkach. 

 
 



Jednym z miast, które odwiedziliśmy była 
Kordoba. Jest to miasto leżące  
w południowej części Hiszpanii, 
w rejonie Andaluzja, nad 
rzeką Gwadalkiwir. Podczas wycieczki 
zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc 
 i zabytków takich jak Mezquita, ogród 
Alcázar oraz synagogę. 



● Podczas pobytu w Hiszpanii 
mieliśmy okazje zobaczyć w jaki 
sposób Hiszpanie obchodzą 
zielone świątki. Można 
powiedzieć, że czas w El Rocio 
podczas tego święta się 
zatrzymał. Ludzie mieszkający 
tam zakładają tradycyjne stroje 
ludowe, a miasteczko zalewają 
tysiące ludzi chcących 
uczestniczyć w procesji. 

 

El Rocio 



El Rocio 



Staż w Hiszpanii był dla mnie 
wielką przygodą, a za razem jedną z lekcji życia.  
Pobyt w El Rocio, Granadzie, Kordobie i Kadyksie 

przybliżył nam mauretańską architekturę.  
Czas wolny od pracy staraliśmy się wykorzystać jak 
najlepiej poprzez zwiedzanie Sewilli. Oprócz naszej 
codziennej pracy oraz nauki języka hiszpańskiego 

nie zabrakło czasu na świetną zabawę :) 



Hej, YOU-do Ciebie mówię! 

Nie przegap tej szansy! Koniecznie przyjedź tu za rok ! 

Polecam  

                                                  Klaudia K. 


