Portugalia 2018 – grupa I

W tym roku jako pierwsi rozpoczęłyśmy portugalską przygodę z programem Erasmus +.
Po wielogodzinnej podróży dotarłyśmy do bajecznego Portimão w turystycznym rejonie Algarve,
który stał się dla nas drugim domem na cały miesiąc ...

Pierwszego dnia poznałyśmy nasze miejsca pracy (hotel Squash, restauracja Mistral oraz
kawiarnia Cantinho d'Pão Caseiro) oraz przyszłych współpracowników. Okazało się, że nasze obawy
były zupełnie niepotrzebne, a wszyscy napotkani ludzie bardzo przyjaźni i gotowi do udzielenia
wszelkiej możliwej pomocy..

Podczas odbywania stażu doskonaliłyśmy język angielski zawodowy oraz poznawałyśmy
podstawy języka portugalskiego. Obserwowałyśmy pracę wykwalifikowanych pracowników hotelu
i same wykonywaliśmy proste, a czasami nawet nieco bardziej skomplikowane zadania. Szkoliłyśmy
także umiejętność pracy w grupie, również w środowisku zagranicznym. Natomiast grupa
gastronomiczna brała udział w przyrządzaniu potraw charakterystycznych dla kuchni portugalskiej.

Po pierwszym tygodniu pracy przyszedł czas na zasłużony wypoczynek. Wybrałyśmy się na
rejs jachtem Manguito po wybrzeżach Portugalii. Miałyśmy okazję zobaczyć najpopularniejszą
z tamtejszych jaskiń - Benagil. Wycieczka dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń.

Kolejne tygodnie naszego pobytu w Portugalii to praca, zdobywanie nowych umiejętności
zawodowych i poznawanie kultury tego pięknego kraju. Gdzieśmy to nie były… i czego nie widziały…
Udało się nam nawet dotrzeć na “koniec świata”, czyli do przylądka św. Wincentego. Jest to kawałek
Portugalii najbardziej wysunięty na południowy zachód, a jednocześnie jedno z najbardziej
wietrznych miejsc w jakim kiedykolwiek byłyśmy. Nasze fryzury świadczą o tym doskonale : )

W drodze powrotnej zatrzymałyśmy się jeszcze w Lagos, aby zobaczyć niezwykłe skalne
formacje. A w następną sobotę pojechałyśmy do aquaparku Slide&Splash. To dopiero była zabawa!

Wszystko, co dobre, kiedyś niestety się kończy, więc i nasz pobyt w gościnnej Portugalii nie
mógł niestety trwać wiecznie. Na zakończenie odwiedziliśmy jeszcze Zoomarine, piękny ogród
zoologiczny, gdzie zobaczyłyśmy występy delfinów i fok, a także dzikie ptaki oraz różne gatunki
papug.

Staż, który odbyłyśmy w Portugalii, na pewno pozostanie w naszej pamięci na zawsze…
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