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Fusch

• Fusch to miejscowość ulokowana w centrum Alp w powiecie Zell am See w 

landzie Salzburdzkim. 

• Powierzchnia Fusch wynosi 158,05 km² i znajduje się na wysokości 815 m 

n.p.m.



Pensjonat Imbachhorn

• Polski Pensjonat IMBACHHORN położony jest w centrum Alp, w dolinie 

Fusch koło Kaprun i Zell am See,w landzie Salzburskim, zimą -w centrum 

sportów zimowych przy Lodowcu Kitzsteinhorn latem -u podnóża 

Wysokogórskiej Drogi Alpejskiej Großglocknerhohalpenstraße

• W Pensjonacie znajduje się 16 pokoi. 2,3,4,5 osobowych oraz studio. 11 

pokoi znajduje sie w budynku glownym, 5 pokoi (duzych, rodzinnych) 

znajduje sie w Pavilonie (10 m od budynku glownego)



Praktyki w Pensjonacie od strony sali dla gości



...od strony bufetu



...i w czasie wolnym



Wygląd pensjonatu

(wnętrze) 





Wygląd zewnętrzny





Zmiany i stanowiska, na których pracowaliśmy

Nasz grafik



Służba pięter

Czynności:

✓ Ścielenie łóżek

✓ Sprzątanie pokoi i łazienek

✓ Sprzątanie wokół pensjonatu

✓ Pranie kompletów pościeli, ręczników

✓ Odkurzanie, zamiatanie, mycie podłóg 

(oraz pastowanie)

✓ Wycieranie kurzy



Kelner/Kelnerka (obsługa 

gości na restauracji)

Czynności:

✓ Przygotowanie sali do przybycia gości

✓ Wystawiania różnego rodzaju sałatek

✓ Uzupełnienie bemaru

✓ Obsługa gości

✓ Utrzymywanie porządku na sali



Zmywak

Czynności:

✓ Zmywanie oraz wyparzanie brudnych 

naczyń

✓ Segregacja sztućców

✓ Pomoc kucharzowi w utrzymaniu 

porządku w kuchni

✓ Rozkładanie czystych naczyń



Pomoc kuchenna

Czynności:

✓ Przygotowywanie śniadań

✓ Pomoc w przygotowywaniu obiadów i 

deserów

✓ Utrzymywanie porządku w kuchni

✓ Noszenie zakupów



Wycieczki fakultatywne/Czas wolny/Warsztaty

• W weekendy mieliśmy okazje uczestniczyć w warsztatach, na których 

właściciele pensjonatu zabierali Nas na wycieczki do najpiękniejszych miejsc 

tatmtejszych okolic lub związanych z branżą turystyczną bądź, które mją na 

celu zaopatreznia w różne artykuły spożywcze/rzeczy.



Hurtowania AGM



Hurtowania świeczek



Großglocknerhohalpenstraße

Droga panoramiczna w Alpach: 

• - o długości 48 km, wiedzie przez park Narodowy Wysokie Taury az do podnóża najwyższej góry Austrii-
Grossglockner (3798 m n.p.m).

• - droga wije sie serpentyną o 36 zakrętach, osiągając w najwyzszym punkcie 2504 m.

• - po drodze znajduje sie szczyt Edelweissspitze 2571 m n.p.m na który wjeżdza się tylko autem lub motorem 
(zakaz wjazdu autokarów).Ze szczytu tego widac 30 trzytysięczników.

• - na koncu drogi znajduje sie 4-ro piętrowy parking oraz platforma z widokiem na szczyt Grossglockner oraz 
na jęzor największego lodowca w Alpach Wschodnich - Pasterza.

• - znajduje sie tu również Centrum turystyczne, informacja oraz Obserwatorium im.Wilhelma Swarowskiego, 
gdzie wystawione są lunety i lornety  z jego optyką 

• - rocznie drogę odwiedza ok 1 miliona turystów







Dolina Käfertal-jedna z najpiękniejszych dolin 

w Alpach



Bad Fusch-uzdrowisko funkcjonujące 150 lat temu

Jeden z najbardziej znanych kurortów, który swoją świetność przeżywał 150 lat 

temu. Już w XVI w znany był ze swych leczniczych źródeł. Największy 

rozkwit przypada na XVIII i XIX wiek.  W Bad Fusch funkcjonował 

ekskluzywny hotel, który przyjmował około 500 osób w seeezonie letnim. 

Hotel posiadał swoją kaplicę, park, staw, źródła, basen, kręgielnie i kort 

tenisowy







Zell am See

Miasteczko turystyczne przyciagające turystów nie tylko ze względu na piękne jezioro i niesamowite 

widoki ale dzięki coraz to liczniejszych stacji narciaskich.





15 rzeczy jakich się nauczyliśmy na praktykach

• Jak funkcjonuje pensjonat

• Jaką wiedzę i umiejętności trzeva posiadać aby 
założyć taki pensjonat

• Jak ścielić łóżka

• Jak robić pranie

• Jak obsługiwać gości na restauracji

• Jak zmywać naczynia oraz obsługi zmywarko-
wyparzarki

• Zaczerpnęliśmy wiedzy z języka niemieckiego i 
angielskiego

• Podwyższyliśmy swoją kulturę osobistą

• Obsługiwać sprzęty kuchenne

• Segregować śmieci

• Przyrządzać rozmaite potrawy

• Obsługiwać piec konwekcyjny

• Obsługiwanie maszyny czyszczącej kuchnie

• Zapoznanie się ze środkami czystości

• Obsługiwanie baru


