
Nasza historia zaczęła się… pod basenem w Tychach?  Nie, nie, nie!!! Nie tym razem   

Wszystko zaczęło się dużo wcześniej. Zakupy, przygotowania, kurs hiszpańskiego  

i angielskiego. To najpierw musieliśmy przetrwać. Dopiero potem nadszedł dzień wyjazdu.  

Spakowani ruszyliśmy w drogę na lotnisko. 5 godzin w samolocie – horror (UWAGA! 

Nigdy nie ubierajcie na drogę krótkich spodenek i koszulek -  klimatyzacja powoduje, że 

wewnątrz samolotu jest mega zimno).  

Po dotarciu na miejsce przewieziono nas do hotelu Globales Tamaimo 

Tropical ·(w trakcie przejazdu busem udało się nam nieco odmrozić), gdzie wszyscy 

zapoznaliśmy się ze swoimi stanowiskami. Na szczęście pierwszy dzień po przyjeździe mieliśmy 

wolny. W tym czasie zwiedziliśmy miasto Santiago del Teida oraz kąpaliśmy się w oceanie.  

Ostatecznie jednak nadszedł ten pierwszy dzień pracy. Niby każdy na innym stanowisku, 

ale stres wszędzie był taki sam (no, może na recepcji większy nieco ). Niestety, musimy się 

przyznać, że my nie dałyśmy rady wyzwaniu, jakim była praca recepcjonisty w zagranicznym 

hotelu. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że wybierając się na praktyki należy umieć 

perfekcyjnie angielski, w szczególności, jeśli staż ma być realizowany na recepcji. Jeżeli nie 

znasz dobrze języka, ciężko będzie Ci się odnaleźć (albo inaczej: będziesz się czuł jak głupek, 

nie rozumiejąc, co mówią do Cebie współpracownicy i goście hotelowi). Niestety, uśmiech – 

nawet od ucha do ucha - to w tej sytuacji za mało. Nam na szczęście udało się zmienić 

stanowisko i resztę praktyk pracowaliśmy jako kelnerki. I tu już było zdecydowanie lepiej .  

W hotelowej restauracji razem z nami pracowali nasi koledzy z grupy. Podczas pracy 

zdobyliśmy nowe doświadczenia. Świetnie dogadywaliśmy się z tutejszymi pracownikami. To 

oni pokazali nam, jak poprawnie obsługiwać gości oraz przygotować restaurację zgodnie  

z wymaganiami klientów.  

Nasze koleżanki, Ola i Agata, pracowały w kuchni. Zajmowały się przede wszystkim 

gotowaniem na live kitchen (a w zasadzie smażeniem ton – wcale nie przesadzamy - pysznych 

pankejków. Z rozmów z dziewczynami wynika, że przeżyły dobry czas i zdobyły wiele nowych 

doświadczeń. 

W naszej grupie były również dziewczyny pracujące na animacji (czasem miałyśmy 

okazję podglądać ich pracę). Podczas pobytu w hotelu Tamaimo goście mają do wyboru wiele 

różnych atrakcji: np. aerobik, gimnastyka wodna oraz water polo. To wszystko organizują 

właśnie animatorzy. Wieczorami odbywały się różne pokazy, do udziału w których Ania i Basia 



zapraszały gości, niekiedy były też pokazy taneczne oraz teatralne. Nawet najmłodsi 

wczasowicze mogli znaleźć coś dla siebie w mini klubie.  

Ponieważ nie samą pracą człowiek żyje, po pracy wychodziliśmy na plażę, graliśmy  

w bilard, byliśmy też na wycieczkach w Loro Parku, Siam Parku oraz na rejsie z delfinami. 

W Loro Parku oglądaliśmy pokazy delfinów, orek oraz fok. Były tam również inne 

zwierzątka. Największe wrażenie robił na nas podziemny tunel z pływającymi nad głową 

rekinami. Mieliśmy również okazję podziwiać koralowce oraz wiele gatunków parzydełkowców.   

Na kolejną wycieczkę pojechałyśmy do największego europejskiego parku wodnego, 

czyli do Siam Parku. Spędziliśmy tam cały dzień świetnie bawiąc się na zjeżdżalniach (Kinnaree, 

The Volcano, Dragon oraz The Tower of Power kto nie widział, niech żałuje i jak najszybciej 

przyjeżdża na Teneryfę, aby na własnej skórze doświadczyć tego, co my tutaj przeżyliśmy – no, 

ostatecznie można to też zobaczyć w Internecie, ale… sami wiecie).  

Ostatnią z wycieczek był rejs statkiem. Wypłynęliśmy na środek oceanu, gdzie mogliśmy 

podziwiać wolno żyjące delfiny. Było ich naprawdę wiele. Był też czas na kąpiel w głębinach  

i to niesamowite doświadczenie na pewno zapamiętamy do końca życia.  

Pobyt na stażu to czas niezapomniany i niesamowity. Wracamy do Polski z pełnym 

bagażem nowych doświadczeń, znajomości i wspomnień. Naprawdę, mieliśmy ogromne 

szczęście, że mogliśmy poznać tyle wspaniałych osób i przeżyć tyle niezwykłych chwil.  

Nie martwcie się, praktyki za granicą to nie tylko praca (choć praca przede wszystkim), ale także 

dobra zabawa. Przyjedźcie i spróbujcie sami.  

 

Dziękujemy. Thank You. Muchas gracias! 

 

Pobyt w hotelu Tamaimo Tropical na Teneryfie polecają wszystkim:  

Kinga Dyba i Klaudia Szymańczyk  


