Sprawozdanie z wyjazdu na praktyki - Corfu 2020
W terminie 1.08 do 31.10.2020 odbywałem praktyki w ramach programu Erasmus+ na wyspie Corfu w
Grecji. Hotel w którym pracowałem nazywał się Labranda Sandy Beach Resort w miejscowości Agios
Giorgos. Posiada trzy baseny, trzy restauracje; główna, w której były serwowane posiłki All Inclusive,
kuchnia grecka, europejska, restauracja z daniami włoskimi oraz restauracja z daniami greckimi […].
Ponadto hotel posiada centrum SPA, lobby bar, beach bar, snack bar, pool bar oraz osobno lodziarnię.
W restauracji zatrudnionych było na początku 64 ludzi […].
Hotel, w którym przyszło mi pracować był ogromny. Maksymalne obłożenie wynosiło ponad 2000 gości
[…]. Z każdym dniem dostawałem różne zadania. Zostałem przydzielony do obsługi kelnerskiej. Wiązało
się to z zabieraniem pustych talerzy i czyszczeniem stolików oraz krzeseł, a następnie ich nakrywaniem.
Innym razem moim zadaniem było stacjonowanie na zapleczu i polerowanie sztućców oraz szkła,
składaniem sztućców w serwetkę i dostarczaniem ich na restaurację do kelnerów. Innym zadaniem w
trakcie posiłku była praca za barem z napojami […]. Z biegiem czasu zostawałem coraz częściej
przydzielany na zmiany poranne, które rozpoczynały się […] o godzinie 9, a kończyły o godzinie 16. Gdy
byłem na zmianach porannych moja praca w trakcie posiłków składała się głównie z obsługi barów […].
Przez cały okres było niemalże maksymalne obłożenie, co przekładało się na nakład pracy. Jednakże
nasz zespół był na tyle zorganizowany, że nie było miejsca na chaos. Kapitanowie byli wyszkoleni i
doskonale
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wszelkimi

sytuacjami.

W trakcie dni wolnych udało mi się wybrać na wycieczkę jachtem na Błękitną Lagunę i miasteczko na
kontynencie. Inna wycieczka składała się z rejsu jachtem na wyspy Paxos i Antipaxos, również ze
zwiedzaniem miejscowości Gaios. W inne dni wolne zwiedzałem okolicę, korzystałem z usług
gastronomicznych i próbowałem integrować się z tutejszymi mieszkańcami. Mieszkańcy wioski okazali
się być serdeczni i pomocni. Mogłem liczyć na bezinteresowną pomoc od wielu serdecznych osób […].

