
Sprawozdanie z pobytu na praktykach na Majorce w dniach  29.06-27.07.2014 

 

 

 Pierwszego dnia pobytu na Majorce zostaliśmy zakwaterowani w Hotelu 

Horizonte znajdujący się w Palma de Mallorca. Następnego dnia udaliśmy się do 

Hotelu Palacio Ca Sa Galesa, w którym mieliśmy odbyć naszą praktykę. Tam 

zostaliśmy przeszkoleni w zakresie BHP, oprowadzeni po hotelu, zostały wyjaśnione 

nasze obowiązki. Paweł oraz Maciej zostali przydzieleni na restaurację, Edyta  

i Dominika obsługiwały pokoje, pozostała część grupy pracowała w recepcji. 

Rozpoczęliśmy pierwszy dzień praktyk. 

Praktyka w hotelu Palacio Ca Sa Galesa w Palma de Mallorca była dla nas 

cennym doświadczeniem. Była to świetna okazja dla podszkolenia swojego języka 

angielskiego oraz zdobycia umiejętności potrzebnych w pracy w 5* hotelu. Praca na 

Majorce charakteryzowała się jasno określonymi zadaniami, każdy wiedział jakie są 

jego obowiązki. Do obowiązków praktykantów pracujących na restauracji należało 

m.in. polerowanie sztućców, obsługa gości restauracji hotelowej, nakrywanie zastawy 

stołowej do śniadania, sporządzanie potraw. Natomiast praktykanci pracujący przy 

obsłudze pokojów wykonywali następujące zajęcia – sprzątanie, uzupełnianie barków 

hotelowych, noszenie bagażu gości . Do obowiązków recepcjonistek należało m.in. 

witanie gości hotelowych i kupowanie drobnych rzeczy dla hotelu. Otrzymaliśmy od 

naszych przełożonych wiele cennych rad i zawsze służyli nam oni pomocą. Każdy 

pracownik charakteryzował się dużą cierpliwością i chęcią do pomocy. 

 Oprócz pracy ważną częścią naszych praktyk były wycieczki. 

W pierwszym tygodniu naszego stażu popłynęliśmy na rejs po Morzu Śródziemnym. 

Podczas wycieczki mogliśmy podziwiać widok Pallmy z morza, a także mieliśmy 

okazję skorzystać z morskich kąpieli. Kilku odważnych uczestników wskoczyło do 

wody z trampoliny. 

Podczas kolejnej wycieczki udaliśmy się w  całodniową wyprawę autokarem 

przez Majorkę. W Manacor odwiedziliśmy sklep z prawdziwymi majorkańskimi 

perłami. Mogliśmy zobaczyć także jeden z większych targów hiszpańskich. Później 

podziwialiśmy wyjątkową panoramę Majorki z punktu widokowego. Oczarowały nas 



niesamowity błękit morza oraz przepiękne szczyty górskie. 

Dwa dni przed naszym powrotem do Polski pojechaliśmy do Cueves Drach. Są 

to jaskinie z zachwycającymi stalagmitami oraz stalaktytami. Nasz spacer po jaskini 

zakończył się podziemnym koncertem na jeziorze. Usłyszeliśmy utwory kilku 

znanych kompozytorów. Po wycieczce udaliśmy się do hotelu, aby cieszyć się 

ostatnimi dniami naszego pobytu na stażu zagranicznym. 

Wycieczki, na które mieliśmy okazję pojechać okazały się bardzo interesujące, 

pozwoliły nam poznać kulturę oraz tradycję Hiszpanii i Majorki i na długo zostaną  

w naszej pamięci :) 

Wszyscy jednogłośnie możemy stwierdzić, że warto pojechać na Majorkę, aby 

poznać fascynującą kulturę, nawiązać nowe znajomości i co najważniejsze odbyć 

bardzo interesująca praktykę. 

 


