
BARCELONA- PRAKTYKI 2018

Hotel Evenia Rosello



HOTEL EVENIA ROSELLO ****

Hotel Evenia Rossello to czterogwiazdkowy hotel 

znajdujący się w centrum Barcelony. Jest to 

nowoczesny obiekt posiadający sale konferencyjne, 

siłownię, restaurację hotelową, taras, bar, centrum 

biznesu i darmowy dostęp do internetu. Hotel 

odwiedzany jest głównie przez osoby przebywające 

w Barcelonie w celach biznesowych oraz 

zagranicznych turystów. Hotel jest nowocześnie 

wyposażony, a personel bardzo pomocny i uprzejmy.





W Barcelonie dzięki programowi Erasmus+ przebywałyśmy od 31.01.2018r. Do 

07.03.2018r., i odbyłyśmy praktykę w dziale restauracji. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi 

z gościem mogłyśmy szlifować nasz hiszpański, a w przypadku zagranicznych gości, również 

język angielski. Poznałyśmy hiszpańskie zwyczaje oraz zupełnie różny od polskiego tryb 

pracy.  Miałyśmy okazję podszkolić nasze umiejętności barmańskie oraz kelnerskie. 

Nauczyłyśmy się robić wiele rodzajów kaw, jak na przykład: cafe cortado, cafe solo, cafe con 

leche.





W hotelu pracowałyśmy od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 14:00 lub 

od 14:00 do 20:00. 

Pierwsza zmiana polegała na obsłudze śniadań. Należało witać gości, pytać 

gości o numer pokoju w celu weryfikacji wykupionych usług, uzupełniać 

bufet, nakrywać do stołów, zmieniać zastawę stołową, dobać o czystość 

sali restauracyjnej, polerować sztućce oraz uzupełniać braki w 

automatach do kawy.

Druga zmiana opierała się na obsłudze restauracji, baru oraz tarasu 

hotelowego. W trakcie trwania obiadów serwowałyśmy dania do 

stolików gości, nalewałyśmy wina, podawałyśmy karty dań oraz 

sprzątałyśmy brudne stoliki. Na barze odbierałyśmy zamówienia głównie 

dotyczące różnego rodzaju kaw, herbat oraz napojów alkoholowych. Na 

tarasie odbierałyśmy i realizowałyśmy zamówienia. Były to głównie małe 

przekąski, soki, piwa oraz desery.



W hotelu panowała świetna 

atmosfera, dzięki której 

praca zawsze stanowiła 

pozytywny element dnia.



Zostałyśmy zakwaterowane w trzypokojowym apartamencie z łazienką, kuchnią, 

dostępem do wi-fi oraz z dostępem do pralni.  Nasz apartatament znajdował się 

w odległości 400 metrów od najpopularniejszej ulicy Barcelony o nazwie La 

Rambla. Z racji przebywanie w samym centrum Barcelony nie brakowało nam 

atrakcji w dni wolne

Program pokrywał również nasz bilet miesięczny, ponieważ hotel znajdował się w 

pewnej odległości od naszego miejsca zamieszkania (około 15-20 min autobusem 

lub metrem)

W hotelu miałyśmy zapewniony obiad i kolację od poniedziałku do piątku, na 

weekend program zapewnił nam pewną sumę za którą mogłyśmy jadać na mieście.





Dzięki wolnym weekendom i bardzo dobrej lokalizacji, miałyśmy 

możliwość aktywnego zwiedzania Barcelony.

Zwiedziłyśmy takie miejsc jak:  Sagrada Familia, La Rambla, Dzielnica 

Gotycka, Montjuic, Ciutadella, Muzeum Morskie, Stare Miato, El 

Raval. 











Praktyki w Hiszpanii 

wspominać będziemy jeszcze 

przez długie lata!

Było to dla nas niesamowite 

doświadczenie i wspaniała 

przygoda!




