Nasza miesięczna przygoda na stażu unijnym Erasmus +, który odbyliśmy na
Teneryfie, rozpoczęła się 14 maja. Pełni emocji wylecieliśmy z lotniska w Krakowie, skąd po
kilku godzinach lotu dotarliśmy do celu.
Po przybyciu do hotelu „Tamaimo Tropical”, gdzie mieszkaliśmy i pracowaliśmy,
przywitał nas i oficjalnie rozpoczął nasze praktyki pan Alexander, który jest przedstawicielem
organizacji pośredniczącej „Espamob”.
Następnego dnia od rana zwiedzaliśmy najbliższą okolicę oraz odpoczywaliśmy na
plaży. Po południu odbyło się spotkanie, na którym wręczono nam ubrania robocze,
przydzielono stanowiska pracy, zapoznano z układem funkcjonalnym stanowiska pracy oraz
przedstawiono instruktorów, którzy cały czas czuwali nad naszą pracą.
16.05 to pierwszy dzień naszej pracy. Małgosia, Ola, Karolina i Klaudia pracowały
jako kelnerki, obsługując gości i kontrolując porządek w restauracji. Karolina i Zuzanna były
animatorkami, które dbały o miłe spędzanie czasu przez gości nad hotelowym basenem,
a Rafał oraz Adrian pracowali jako kucharze przygotowując różnego rodzaju dania. Wszyscy
byliśmy trochę zdenerwowani, ale okazało się, że na każdym stanowisku panuje przyjazna
atmosfera, która sprzyjała zdobywaniu wiedzy oraz nowych umiejętności, a także
przełamaniu bariery językowej.
Pobyt na Teneryfie to nie tylko praca, ale również okazja do zwiedzenia tej niezwykłej
wyspy. W ramach programu mieliśmy zorganizowane dwie wycieczki. Pierwsza z nich
odbyła się 21.05. i była to objazdowa wycieczka po Teneryfie. Wyprawę rozpoczęliśmy od
wizyty w Parku Narodowym, gdzie znajduje się wulkan El Teide. Teren parku charakteryzuje
się różnorodnością krajobrazu oraz form wulkanicznych. Następnie odwiedziliśmy
miejscowość Icod de Los Vinos, w której znajduje się „Smocze Drzewo” – najstarsza na
wyspie Dracena, której wiek ocenia się na około 800 lat. Tam odbyła się także degustacja
regionalnych potraw oraz napojów. Kolejnym punktem programu była wizyta w miasteczku
Garachico, które nazywane jest „Pompejami Teneryfy”, gdzie mogliśmy obejrzeć stary port
zniszczony w wyniku wybuchu wulkanu oraz naturalne baseny utworzone przez lawę
wulkaniczną. Ostatnim miejscem, do którego się udaliśmy była osada Masca, w której kiedyś
żyli kanaryjscy piraci. Był to dzień pełen wrażeń, który na pewno zapamiętamy na bardzo
długo. Nie tylko podziwialiśmy piękne krajobrazy, ale także poznaliśmy inną kulturę.

Kolejnym dniem, na który wszyscy czekali z niecierpliwością był 4 czerwca, czyli
dzień pobytu w Siam Parku. Zabawa była wspaniała, a czas minął bardzo szybko.
W pozostałe dni wolne od pracy korzystaliśmy z pięknej pogody i uroku Teneryfy, chodząc
na plażę i do miasta.
Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. 11 czerwca musieliśmy pożegnać się
z Teneryfą i wrócić do Polski. Praktyki dobiegły końca, ale nowe doświadczenie,
umiejętności, znajomości, a także przekonanie o możliwości podjęcia pracy w wybranym
przez nas zawodzie w każdym miejscu na świecie zostaną z nami na zawsze.
Dziękujemy Pani Dyrektor za umożliwienie nam udziału w tym wspaniałym
projekcie, a także Pani Marioli Rakowskiej za troskę i opiekę nad nami przez cały
miesiąc.
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