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HOTEL ANACAPRI 

Hotel Anacapri to naprawdę uroczy i urokliwy trzygwiazdkowy  

hotel położony w świetnej lokalizacji, w samym centrum miasta 

Granada. Lokalne atrakcje turystyczne, takie jak Capilla Real, 
Banos Arabes i katedra w Granadzie, znajdują się niedaleko hotelu. 

Hotel usytuowany jest zaledwie 500m od słynnej Alhambry. Także w 

pobliżu znajdują się: Plaza Bib-Rambla, Plaza de la Trinidad i City 

Center Granada. 



PODSTAWOWE INFORMACJE O 

HOTELU 

 Adres: Calle Joaquín Costa, 7, 18010 Granada, Hiszpania 

 Liczba pokoi: 49 

 Doba hotelowa: 12:00 – 11:00 

 Adres e-mail: reservas@hotelanapapri.com 

 Numer tel.:  +34 958 227 477 

mailto:reservas@hotelanapapri.com










RESTAURACJA  

Hotel oferuje usługi bufetowe z wysokiej jakości śniadaniem 

kontynentalnym w formie bufetu, z kawą, słodkimi przekąskami, 
różnorodnymi świeżymi bułeczkami prosto z pieca, zimnymi 

napojami, sokami, marmoladami, płatkami śniadaniowymi, 

świeżymi tostami itp. 











MÓJ STAŻ W HOTELU 

ANACAPRI 







Podczas mojego miesięcznego stażu w Granadzie, który 

organizowany był przez progam Erasmus+ pracowałem w 

trzygwiazdowym hotelu Anacapri, wraz z moją koleżanką Martą 

Wojtczak. 

Nasz staż w tym hotelu zaczął się bardzo dobrze, zostaliśmy bardzo 
ciepło przywitani przez przemiłą obsługę tamtejszego hotelu. Już 

wtedy wiedzieliśmy że będzie nam się dobrze z nimi pracowało. Nie 

pomyliliśmy się. Obsługa hotelu była bardzo miła, wyrozumiała oraz 

pomocna, z każdym problemem oraz zapytaniem mogłem się do 
nich bez problemu zwrócić.  

 



Przez cały okresu pełniłem obowiązki kelnera śniadaniowego w 

hotelowej restauracji. Byłem z tego faktu bardzo zadowolony 

ponieważ jest to mój ulubiony rodzaj pracy w hotelu.  

Do moich obowiązków należały czynności takie jak: przygotowanie 

bufetów oraz serwowanie śniadań zgodnie ze standardami 

obowiązującymi w Hotelu, kontrola jakości i sposobu serwowania 

dań, kontrola stanów magazynowych, zapewnienie profesjonalnej 

obsługi gości podczas śniadań, nadzór nad stanem zasobów 

bufetu śniadaniowego, dbałość o wyposażenie oraz estetykę 

Restauracji. 

 



Swój staż w Hotelu Anacapri oceniam za bardzo udany, podobnie 

jak cały miesięczny pobyt w słonecznej Hiszpanii. Było to dla mnie 

wielkie przeżycie oraz niesamowite doświadczenie. Na pewno 

zapamiętam ten wyjazd na długo oraz będę go wspominał przez 

długi czas.  



Prezentacje wykonał:  

Wojciech Gajownik 


