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PRAKTYKI ZAWODOWE  

HOTELARZY W RIMINI 

21 MAJA – 08 CZERWCA 2018 

 
19 maja nasza grupa – 20 uczniów z klas 3a i 3b hotelarstwo 
wraz z opiekunami, p. profesor Aleksandrą Duraj  
i p. profesorem Markiem Halamą 
wyjechała na 3-tygodniową 
przygodę do Rimini we 
Włoszech.  
Wcześniej przygotowywaliśmy się 
do praktyk, uczestnicząc  
w zajęciach z przygotowania 
zawodowego, języka włoskiego, 
angielskiego, przygotowania kulturowego i psychologicznego. 
Współpracowaliśmy z włoską firmą Sistema Turismo, która 
zorganizowała dla nas miejsca praktyk w następujących 
hotelach w Rimini: Hotel Bengasi, Hotel Alibi, Villa Argia, 
Hotel Apis, Villa Caterina, Hotel Kursaal i Hotel la Perla. 
KaŜdy z nas pracował przez 3 tygodnie, ucząc się nowych 
umiejętności, zdobywając cenne doświadczenia, poznając 
ciekawych ludzi. Pracowaliśmy w restauracjach hotelowych, 



słuŜbie pięter, obserwowaliśmy pracę recepcji. W czasie 
pobytu gościła u nas Pani Dyrektor mgr Alina Marcinkowska, 
która monitorowała praktyki w Rimini. Po dwóch tygodniach 
nastąpiła zmiana opiekunów i przyjechały do nas p. profesor 

Agnieszka Wasiołka i p. profesor Beata 
Rommel. 
Nasz pobyt w Rimini to nie tylko praca – 
zwiedziliśmy atrakcje Rimini – zabytki  
z czasów rzymskich – Łuk Augusta, 
Most Tyberiusza, Muzeum – Dom 
Chirurga z bogatą kolekcją narzędzi 
chirurgicznych oraz Muzeum Miejskie  
i stare kościoły. W weekendy 
wyjeŜdŜaliśmy na wycieczki.  
W pierwszym tygodniu zwiedzaliśmy 
Wenecję, z Placem i Bazyliką Św. 

Marka, Pałacem DoŜów, mnóstwem kanałów, gondolierów i 
romantycznych zaułków, gdzie w wąskich uliczkach łatwo się 
zgubić. W drugim tygodniu byliśmy w republice San Marino, 
jednym z najmniejszych państw Europy, połoŜonym  
w górzystym terenie. Podziwialiśmy średniowieczne domy  
i place, mury obronne z bramami, basztami i zamkami 
obronnymi. JednakŜe najbardziej zachwyciły nas niesamowite 
widoki rozciągające się z najwyŜszych punktów miasta.  
Trzy tygodnie minęły bardzo szybko, wróciliśmy do Polski 
bogatsi o nowe doświadczenia zawodowe, umiejętności 
językowe, nowe znajomości, wraŜenia. Długo jeszcze 
wspominać będziemy Włochów – serdecznych, otwartych, 
towarzyskich, pamiętać będziemy smak włoskiej kawy  
i wspaniałych włoskich potraw.  
Zachęcamy wszystkich do udziału w zagranicznych 
praktykach zawodowych organizowanych w ramach 
programu ERASMUS+ !!!                                          
                                                         Praktykanci☺☺☺ 
 
 
 



Tu mieszkaliśmy - Hotel New Jolie, Viale Tripoli, Rimini 

 

Przed Hotelem New Jolie - Erasmusowcy 2018 

 

 



Nasze pokoje - double and triple ones with bathrooms ☺☺☺☺ 

 

Jadalnia - tu jedliśmy śniadanie w formie bufetu i serwowaną obiadokolację 

 



   Zwykle  długo celebrowaliśmy posiłki 

 

 



Nasze miejsca praktyk - Hotel Alibi 

 

 

 



Hotel Apis 

 

  

 

 



Hotel Bengasi 

 

 

 

 

 



Hotel Kursaal 

 

 

 

 



Hotel la Perla 

 

 

 



Villa Argia 

 

 



Villa Caterina 

 

 

 

 

 



Spacery nad morzem 

 

 



Zwiedzanie Rimini - Most Tyberiusza, Zamek i Biblioteka Gambalunga 

 

 

 

 



Dom Chirurga z czasów rzymskich 

 

 



Zwiedzanie okolicy na rowerach 

 

Płyniemy do Wenecji 

 



 

Zwiedzamy Wenecję 

 



Wenecja - przed Pałacem Dożów 

 

Wenecja - wąskie uliczki i kanały 

 



Podziwiamy wspaniałe widoki w San Marino - pogoda dopisała ☺☺☺☺ 

 

 



Pracowicie wypełniamy dzienniczki praktyk 

 

Ostatnie spotkanie w Sistema Turismo.  Będziemy tęsknić za słońcem i atmosferą Rimini… 

 


