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czyli miesiąc w słonecznej Sevilli 



PIERWSZY DZIEŃ  
EMOCJE, EMOCJE I JESZCZE RAZ 
EMOCJE. Wtedy jeszcze nie 
wiedziałysmy co nas czeka. Czy 
poradzimy sobie na praktykach? 
Na jakich pracodawców trafimy? 
Czy nasza znajomość języka jest 
wystarczająco dobra?

To właśnie były pytania, które 
nurtowały nas nieprzerwanie. 



Jednak w tym całym zamieszaniu nie 
mogłyśmy zapominać o tym, że 
najważniejsza jest dobra zabawa i 
czerpanie przyjemności z tego co robimy.

W końcu najważniejszy w życiu jest 
uśmiech i to on powinien towarzyszyć 
nam każdego dnia. 



NASZE DOŚWIADCZENIA 
Dzięki temu miesiącu w Hiszpanii mogliśmy na własnej skórze przekonać się o 
tym jak wygląda praca turysty i czy nadal chcemy z takową pracą wiązać swoją 
przyszłość. 



Wypożyczalnia rowerów- właśnie tam trafiłam. Moje obowiązki? zajmowałam się “papierkową robotą”, 
trafiłam na wspaniałych, wyrozumiałych pracodawców, którzy mimo mojej nie najlepszej znajomości 
języka i stresu który mi towarzyszył w pierwsze dni, wspierali mnie i obdarzali dużą wyrozumiałością. Z 
chęcią powtórzyłabym tą przygodę i ponownie wróciła do tego miejsca. - ANETA

 Rejs statkiem po rzece, czy może przejażdżka rowerem po centrum Sevilli ? Do tego miejsca trafiłam ja, 
gdzie moim zadaniem było zachęcanie potencjalnych klientów do skorzystania z tych usług. Początki są 
trudne i tak też  bywało w tej pracy, ale dzięki pomocy pracodawców i przyjaciół wszystko się udało. Mam 
nadzieje ze jeszcze coś podobnego przytrafi mi się w życiu bo to wspaniała przygoda i dobra zabawa.- 
PAULINA

Wspaniała atmosfera, inspirujący ludzie oraz dzień pełen wrażeń, tego mogłam doświadczyć w Hotelu 
Marriot, gdzie odbywały się moje praktyki. Możliwość posługiwania się obcym językiem oraz codzienna 
interakcja z klientami przyczyniły się do mojego łatwiejszego i szybszego nawiązywania kontaktu z ludźmi. 
Moja pewność siebie oraz zburzenie bariery językowej mogę zawdzięczać właśnie temu miejscu.- 
MARZENA



CZY BYŁO WARTO?
Podszkoliłyśmy język, poznałyśmy nowych ludzi, ich zwyczaje i na własnej 
skórze przekonałyśmy się jak wygląda praca w naszym zawodzie. Dodatkowo 
cały ten miesiąc towarzyszył nam krajobraz malowniczej Sevilli,a w czasie 
wolnym mogliśmy poznawać atrakcje tego miasta i nie tylko. Mimo że czasami 
były gorsze momenty, gorsze dni to jednogłośnie zgadzamy się ze sobą, że z 
chęcią przeżyły byśmy tą przygodę PONOWNIE!
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