
Do Puerto de Santiago wyruszyłyśmy w niedzielę 15 lipca 2018 roku.  Lot z Krakowa 

do Santa Cruz trwał 5,5h. Po wylądowaniu udałyśmy się do hotelu Globales Tamaimo 

Tropical, w którym miałyśmy mieszkać i pracować przez cały okres stażu.  

Następnego dnia, czyli w poniedziałek,  pani dyrektor pokazała nam piękną okolicę. 

Tego dnia odebrałyśmy również stroje robocze i zostałyśmy zapoznane z naszymi 

stanowiskami. Poinformowano nas również o godzinach, w których będziemy pracować.   

Kelnerki i recepcjonistki pracowały na dwie zmiany  

8:30-12:30, 18:00-22:00 oraz od 14:00 do 22:00 / 8:00-14:00, 14:00-22:00. 

Kucharki 8:30-12:30, 18:00-22:00. 

Animacja 10:00-13:00, 15:00-17:00, 20:00-23:00.  

Pierwszym dniem naszej prawdziwej pracy był wtorek 17 lipca. W kolejnych dniach 

pracowałyśmy od wtorku do soboty, a każdą niedzielę i poniedziałek miałyśmy wolne. 

Na kelnerstwie pracowałyśmy w czwórkę. Zajmowałyśmy się głównie obsługą gości 

hotelowych, zbieraniem brudnych naczyń, polerowaniem sztućców i kieliszków, 

nakrywaniem do stołu, składaniem serwetek oraz przygotowywaniem zastawy stołowej. Jako 

kelnerki miałyśmy również możliwość pracy na barze, gdzie lałyśmy piwo, robiłyśmy drinki 

oraz dbałyśmy o czystość na stolikach obok basenu.  

Dziewczyny, które pracowały w kuchni, pilnowały porządku wokół stołu szwedzkiego 

i dbały, aby nie zabrakło potraw. W kuchni, pod okiem doświadczonych kucharzy, 

przygotowywały także tradycyjne potrawy hiszpańskie, a następnie dekorowały je przed 

podaniem ich gościom. Smażyły również mięsa, ryby, jajka i naleśniki na sali restauracyjnej. 

  Praca w recepcji polegała przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów gości 

hotelowych. Recepcjonistki pomagały meldować i wymeldowywać gości, udzielały im  

informacji, udostępniały wi-fi, wypożyczały różnego rodzaju sprzęt, wypełniały karty 

meldunkowe, segregowały potwierdzenia rezerwacji. 

  Głównym miejscem pracy animatorek był taras przy basenie. Dbano tam, aby goście 

nie nudzili się podczas swojego urlopu. Animatorki  zachęcały wczasowiczów do brania 

udziału w różnych zabawach i grach np. bingo, rozmawiały z gośćmi hotelowymi, tańczyły  

i uczyły tańczyć innych oraz bawiły się z dziećmi.  

Dni wolne od pracy spędzałyśmy na odkrywaniu nowych miejsc w naszym mieście: 

byłyśmy na trzech plażach, kupiłyśmy dużo pamiątek dla rodziny oraz oczywiście pocztówki.  

29 lipca,  z samego rana, pojechałyśmy na wycieczkę do Loro Parque, gdzie 

podziwiałyśmy piękne zwierzęta. Najbardziej podobał nam się pokaz orek delfinów i fok.   

A 6 sierpnia byłyśmy w Siam Parku, największym parku wodnym w Europie  



Podczas pobytu na Teneryfie każda z nas nauczyła się czegoś nowego. Miałyśmy 

okazję pracować za granicą, więc podwyższyłyśmy swoje kompetencje językowe (język 

angielski oraz podstawy języka hiszpańskiego). Zdobyliśmy nowe doświadczenia. Program 

Erasmus+ polecamy każdemu.  

 

Klaudia Kaczor, Karolina Kurszewska  

 


