
Praktyki w Barcelonie

Hotel Evenia Rosello



W ramach programu Erasmus + odbyłyśmy praktykę w 4* 

hotelu Evenia Rosello w centrum Barcelony. Nasze praktyki 

trwały 5 tygodni. Rozpoczęły się 6 czerwca, a zakończyły 11 

lipca 2016.



Pierwszego dnia zostałyśmy oprowadzone po hotelu, 

pokazano nam każdą funkcję jaką wykonują pracownicy w 

hotelu, odwiedziłyśmy pokoje hotelowe, salony do 

wyprawiania przyjęć, a także hotelową siłownie dla gości. 

Pierwszego dnia również przekazano nam grafik, w którym 

dowiedziałyśmy się, że będziemy pracować dwójkami na 

dwie zmiany od zazwyczaj od 8 do 16, oraz od 16 - 24.



Nasza praca skupiała się głównie na pracy na restauracji, 

jako kelnerki. Do naszych zadań należało m.in. obsługa gości 

podczas śniadań, obiadów i kolacji, a także obsługa bufetu 

podczas śniadania i baru, a także przyjęć odbywających się 

w hotelu.

Po każdym serwisie musiałyśmy posprzątać restaurację i 

stoliki, wypolerować sztućce i kieliszki, a także w 

międzyczasie obsługiwać gości przybywających na bar lub 

taras.



Zakwaterowane byłyśmy w hostelu oddalonego 1 km od 

hotelu, dwie przecznice od znanej ulicy Paseo de Gracia i 

Casa Mila. Mieszkałyśmy w czwórkę w pokoju 4 - osobowym 

z łazienką.



Na każdy dzień miałyśmy zapewnione przez hotel dwa 

posiłki. Pierwszy posiłek trwał od godziny 12 do 13 

najczęściej były to owoce morza. Drugi posiłek zaczynał się 

od godziny 18 do 19 i zazwyczaj serwowali dania mięsne z 

warzywami. Śniadanie organizowałyśmy sobie we własnym 

zakresie.



Przez całe nasze praktyki porozumiewałyśmy się w języku 

hiszpańskim i angielskim. Pracownicy hotelu Evenia byli dla 

nas wyrozumiali. Starali się nam tłumaczyć prostym i łatwym 

językiem, dzięki czemu nasza praca mogła być bardziej 

owocna. Dzięki platformie językowej Erasmus + i 

dodatkowych lekcjach języka hiszpańskiego mogłyśmy  

wykorzystać naszą zdobytą wiedzę w praktyce.



W wolnych chwilach spędzałyśmy czas w rozmaity sposób od 

pobytów na pięknej plaży w Badalonie do zwiedzania 

najważniejszych zabytków Barcelony, nie obyło się również 

bez wyjścia na miasto w celu poszukiwania pysznych Tapas 

oraz poszukiwania pamiątek dla najbliższych. 













Mile wspominać będziemy ten wyjazd,dzięki niemu spełniły 

się  nasze marzenia.Spędziłyśmy wiele wspaniałych chwil w 

Hiszpanii,które pozostaną na długo w naszych głowach, a i 

mamy co opowiadać,bo przygód było wiele :) 


