
„Mobilny uczeń –

praktyki zawodowe 

we Włoszech i w Niemczech”

RIMINI 15.05. – 26.05.2017 
TECHNIK HOTELARSTWA



Projekt realizowany 

ze środków PO WER 

na zasadach Programu Erasmus+

sektor „Kształcenie i szkolenia zawodowe” 



tak to się zaczęło …. 

Ryanair’em z Krakowa do Bolonii



dla każdego z nas lot samolotem 

był nowym przeżyciem, pełnym wrażeń



Mieszkaliśmy w hotelu Bengasi



Życie codzienne w hotelu Bengasi

Wspólne posiłki w restauracji hotelowej 

to okazja do poznania smaków kuchni 
śródziemnomorskiej 

Z „frutti di mare” było różnie ale pasta, pizza                  
i desery smakowały nam zawsze  

W pokojach spędzaliśmy mało czasu….



tak wyglądała praca w Hotelu Bamby- przemiły personel, 

nawet przy ścieleniu łóżek nie pozwolił się smucić



Praca przy 

maglu to 

codzienność 

w pracy 

w hotelu



We Włoszech

uśmiech 

i pozytywne nastawienie 

to podstawa 

relacji interpersonalnych

Ula i Asia 

w 

Hotelu Bamby



Kuba i Patrycja w hotelu  Ferretti Beach 



Dobre relacje w pracy to podstawa…

Anita                

i 

Ewelina 

w 

Hotelu 

Zurigo



W Hotelu Zurigo przy maglu czas leci szybko.



W Hotelu 

Kursaal

czasem 

pracowaliśmy 

na cztery 

ręce….



Dbałość o każdy detal to cecha dobrego hotelarza:)

Kamil 
zbierał 
zawsze 
wysokie 
noty



Jak praca to w międzynarodowym gronie   

W Hotelu 

Kursaal

poznaliśmy 

ludzi 

z różnych 

krajów.



Konrad i Kasia

w restauracji 

Hotelu Sovrano



Dominika  

i Klaudia 

w Hotelu 

Sovrano

w dziale 

housekeeping



Olga i Wiola

zdobywały 

doświadczenia 

zawodowe  

w Hotelu 

Ferretti Beach



A w wolnym 

czasie, 

po pracy

poznawaliśmy 

Rimini…





Poznawanie 

Rimini 

zaczęliśmy 

od wizyty 
w 

najsłynniejszym 

hotelu 

w mieście.



No cóż….  w Muzeum Miasta Rimini



Spacer do portu… oczywiście wieczorem



Obowiązkowa 

wizyta 

w naszej 

ulubionej 

lodziarni 

La Romana
  





To jedno z naszych ulubionych zajęć 

w wolnym czasie ….



Zajęcia integracyjne na plaży



Spotkania monitorujące w Sistema Turismo





Sobota 

w San Marino

Pogoda 

nas zaskoczyła 

– było  

pochmurnie                      

i chłodno 

ale wrażenia 

były wspaniałe



W Bolonii, na starym mieście było gorąco….



Na dziedzińcu najstarszego uniwersytetu w Europie



Podcienia 

i arkady 

w Bolonii 

mają 

łącznie 

ok. 40 km 

długości



I na pożegnanie zdjęcia z naszymi gospodarzami



POTEM…. MUSIELIŚMY WRACAĆ DO SZKOŁY… 

Po odprawie 

na lotnisku 

w Bolonii

Czekamy na bagaż w Krakowie


