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Nasza podróż zaczęła się 27 lipca w Krakowie, skąd wyjechałyśmy na zagraniczne praktyki. 

Lot by pełen wrażeń i po około 3 godz. byłyśmy na miejscu, czyli w miejscowości Palma De 

Mallorca. 

Do hotelu Horizonte przyjechałyśmy około północy, byłyśmy strasznie zmęczone. Szybko 

zostałyśmy przydzielone do swoich pokoi. Rano, około godziny 6 poszłyśmy na śniadanie a 

następnie pojechałyśmy do pracy. 

Wieczorem, kiedy już byłyśmy wszystkie razem zaczęłyśmy relacjonować nasze pierwsze 

wrażenia na temat pracy oraz pobytu na Majorce, następnie udałyśmy się do centrum PORTO 

PI. Już tego dnia największe wrażenie zrobiła na nas Katedra, którą miałyśmy okazje oglądać 

gdy szłyśmy do pracy. 

Kolejne dni były pełne emocji. Z każdą godziną poznawałyśmy nowe miejsca, o których 

opowiadałyśmy sobie po ciężkim dniu. 

Pierwszy tydzień minął bardzo powoli, w radosnym nastroju. 

W drugim tygodniu naszego pobytu odbyłyśmy wycieczkę turystycznym autobusem City 

Sightseeing zwiedzając Palma De Mallorca. Pierwszym punktem była Katedra La Seu, która 

jest największym zabytkiem w stolicy Majorki. Następnie pojechałyśmy na plażę Anima 

Beach Palma, na której spędziłyśmy fantastyczne chwile korzystając z morza, opalając się i 

podziwiając piękne widoki. Po chwilach relaksu pojechałyśmy do Castillo de Bellver gdzie 

zwiedzałyśmy zabytkowy zamek. Miejsce to nazywane jest ZAMKIEM PIĘKNEGO 

WIDOKU. Jakie było nasze zdziwienie gdy okazało się, że ten sam widok mamy z naszego 

hotelowego tarasu. Ten dzień był pełen wrażeń i z niecierpliwością czekałyśmy na kolejne 

wycieczki. 

 



  

 

 

 

Następne dni spędzałyśmy w hotelu Palacio CA SA Galesa, gdzie poznawałyśmy tajniki pracy 

w hotelu. 

 

  

 

 

W wolnych chwilach opalałyśmy się przy basenie hotelowym oraz chodziłyśmy na zakupy, 

podczas których polowałyśmy na nasze ulubione rebajas! 

Wieczorami mogłyśmy czuć się bezpieczne, ponieważ siedziałyśmy na tarasie w 

towarzystwie gwiazd Taekwond. Dzięki przyjaciołom zza granicy podszkoliłyśmy nie tylko 

język angielski ale również poznałyśmy trochę innych języków tj. Hiszpański, Francuski, 

Włoski. Siedząc i podziwiając piękne widoki dyskutowałyśmy na temat naszych przygód i 

doświadczeń nabytych w pracy oraz o nowo poznanej kulturze. Oczywiście nie zabrakło 

również śmiechu i zabawy. 



 

 

 

 

Podczas kolejnej wycieczki zwiedziłyśmy wyjątkowe miejsce na ziemi i pod ziemia. Były to 

Jaskinie Smoka, gdzie na każdym kroku mogłyśmy spotkać się ze stalaktytami, stalagmitami i 

stalagnatami, które połyskiwały w odbiciu podziemnego Jeziora Martela, po którym 

miałyśmy okazje płynąć na łodziach słuchając koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu 

Smoczego Kwartetu. 

 

 

 



Następny dzień był również ekscytujący, ponieważ miałyśmy okazje płynąć katamaranem, 

który dopływał do zatoczki, gdzie mogłyśmy skakać do przejrzystego i ciepłego morza. 

Spędziłyśmy tam 2h słuchając hiszpańskiej muzyki i opalając się na pokładzie statku  Magic. 

W trakcie rejsu wracając do Palmy miałyśmy okazje potańczyć na katamaranie  i podziwiać  

piękne widoki. 

 

 

 

Kolejne dni spędzałyśmy spokojnie, nabierałyśmy coraz większego doświadczenia na swoich 

stanowiskach pracy, doskonaliłyśmy język angielski i hiszpański. Na początku czwartego 

tygodnia miałyśmy okazje jechać zabytkowym pociągiem pierwszą linią kolejową na Majorce 

biegnącą między Palmą a Soller. Podróż trwała półtorej godziny przy niezapomnianych 

widokach, które mogłybyśmy oglądać cały czas. Pierwszym naszym przystankiem w Soller 

był port, do którego udałyśmy się taksówką. Większą część spędziłyśmy na plaży podziwiając 

malownicze widoki. Potem wróciłyśmy do centrum miasta gdzie poszłyśmy zwiedzać kościół 

Sant Bartomeu ekscytując się pięknym rozetowym oknem i modernistyczną osadą. Następnie 

udałyśmy się na plac Constitucio, który jest nazywany sercem miasta. Tam zakupiłyśmy 

pamiątki i ta samą drogą w egzotycznej scenerii wróciłyśmy szczęśliwe do hotelu. 

 



 Praca w Hotelu Palacio Ca Sa Galesa była dla nas czystą przyjemnością, ponieważ 

pracownicy byli bardzo uprzejmi, mili i pomocni. Nic nie sprawiało dla nich problemu 

dlatego atmosfera była bardzo swobodna. Cztery wycieczki za nami a nam wciąż mało, 

dlatego postanowiłyśmy wybrać się do Auditorium de palma na balet De Moscu Jezioro 

Łabędzie Czajkowskiego. Cała sztuka okazała się bardzo ciekawa, z każdą minutą 

podziwiałyśmy kunszt tancerzy. Po spektaklu wymieniłyśmy się wrażeniami i udałyśmy się 

do hotelu. 

 

 

 
 

 

Ostatnie dni były pełne emocji, przeplatał się smutek z radością, ponieważ nie chciałyśmy 

wyjechać, ale również brakowało nam bliskich. 

24 sierpnia w godzinach wieczornych wróciłyśmy do Polski z radością witając Tychy. 

 


