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Wylot

• 1 października o 11.55 wylecieliśmy do Portugalii. Po przylocie, 
pojechaliśmy do hostelu w którym mieszkaliśmy na czas odbywania 
praktyk. Przez dwa tygodnie mieszkaliśmy w miejscowości Póvoa de 
Varzim.



Dzień pierwszy, zapoznanie się z miejscem

• Po rozpakowaniu się, poszliśmy zwiedzić okolice oraz znaleźć 
najbliższe sklepy. W drodze na kolacje, mieliśmy okazję zobaczyć 
piękny ogromny ocean z cudowną plażą.



Wycieczka do Porto
• Mieliśmy okazję zwiedzić Porto, 

oraz płynąc statkiem ujściem 
rzeki Duero. Byliśmy na 
degustacji wina, zobaczyliśmy 
dużo pięknych budowli oraz 
Kaplice Królewską z zewnątrz.





Wycieczka do Aveiro
• Podczas pobytu w Portugalii, 

zwiedziliśmy również Aveiro. 
Płynęliśmy łodzią Moliceiros, dużo 
chodziliśmy oraz mieliśmy okazję 
zobaczyć kolorowe domki w Costa 
Nova.



Wycieczka do Bragi

• Jest to jeden z najstarszych ośrodków miejskich w Portugalii, którego 
historia liczy sobie blisko 2 tysiące lat, m.in. byliśmy zobaczyć 
Sanktuarium Dobrego Jezusa z Góry.



Praktyki zawodowe
• Praktyki mieliśmy parami – co było bardzo fajnym rozwiązaniem i na 

pewno zmniejszyło stres. Odbywałam je wraz z moją koleżanką Anią w 
Esposposende, miejsce odbywania praktyk to Axis Ofir Beach Resort 
Hotel 



• Pierwszego dnia praktyk, zapoznaliśmy się z naszym opiekunem 
praktyk oraz większością osób pracujących tam.



W kolejnych dniach praktyk, uczyłyśmy się nowych 
rzeczy m.in. jak: wymienić pościel, posprzątać 
pokój po wyjeździe gościa, w trakcie pobytu 
gościa, jak poprawnie zaścielić łóżko, poprawnie 
wytrzeć kurze, uzupełnić przybory w pokoju 
gościa, odkurzyć korytarze itp..





Kilka słow o Axis Ofir Beach Resort Hotel

• Hotel oferuje 191 pokoi. Do dyspozycji gości jest lobby oraz recepcja. 
Poszczególne piętra osiągalne są za pomocą windy bądź też schodami. 
Do dyspozycji gości jest sejf. Wi-Fi umożliwia dostęp do Internetu 
również w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Do dyspozycji gości 
jest restauracja i bar. W obrębie obiektu znajduje się malowniczy 
ogród i plac zabaw. Na terenie obiektu znajduje się również sala 
telewizyjna. Goście przybywający własnym autem skorzystać mogą z 
parkingu. Do pozostałych świadczonych usług należą opieka 
medyczna, serwis pokojowy, pobudka na życzenie i pralnia. Zaplecze 
biznesowe w postaci 8 pomieszczeń konferencyjnych doskonale 
nadaje się do organizacji konferencji, odczytów oraz zjazdów.



Pokoje oraz widok z okien



• Podczas stażu mieliśmy możliwość również uczyć się języka 
Portugalskiego, co jest bardzo fajną opcją.

• Na zakończenie praktyk, w dzień przed wylotem do Polski 
pojechaliśmy na uroczysty obiad oraz wręczenie dyplomów wraz z 
certyfikatami.



Myślę, że te praktyki są bardzo fajną opcją dla osób które chcą 
pracować, bądź spróbować w zawodzie. Dają możliwość sprawdzenia 
samego siebie oraz nauczenia się wielu rzeczy. Gdybym miała 
możliwość z pewnością poleciałabym na takie praktyki drugi raz.


