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Pierwszy dzień 
Pierwszy dzień rozpoczoł się 

spotkaniem organizacyjnym. 

Dowiedzieliśmy się między innymi jak 

przygotować restaurację na 

śniadanie, obiad czy kolację oraz jak 

będzie wyglądał nasz staż w innych 

działach.. 



Praktyki w dziale gastronomii 

Jeżeli chodzi o dział gastronomii, byliśmy odpowiedzialni za 

przygotowanie zastawy w zależności od posiłku. 

Również serwowaliśmy dania do stolika. 

Każdy dzień w tym dziale był dla nas nowym wyzwaniem, i mieliśmy 

okazję rozmawiania w języku angielskim w praktyce. 



Potrawy Kuchni Greckiej  
3.Mousaka – Μουσακάς 

1.Tzatziki – Τζατζίκι 

2.Pastitsio – Παστίτσιο 

4.Horiatiki – Χωριάτικη. 



Praktyki w dziale służby pięter 

W dziale służby pięter zobaczyliśmy jak wygląda praca Pań 
pokojowych. 
Poznaliśmy wiele technik sprzątania jednostek mieszkalnych, oraz 
zapoznaliśmy się z produktami, które są używane do sprzątania. 





Praktyki w dziale recepcji 

W dziale recepcji nauczyliśmy się dużo ciekawy rzeczy, które 
przydadzą nam się w dalszej karierze hotelarskiej. 



Szkolenie z przygotowywania kawy 

Na szkoleniu uczyliśmy się jak profesjonalnie wykonuje się kawy między innymi takie jak : 
-Freddo cappuccino 
-Freddo espresso 
-Caffe Latte 
-Cappuccino 
-Kawa po Grecku z tygielka 
-Frappe 
-Czekolada na gorąco 
i wiele innych. Mieliśmy również możliwość zrobienia tych kaw i sprawdzenia się na 
stanowisku baristy. 







Szkolenie z przygotowywania drinków 

Na szkoleniu uczyliśmy się robienia różnego rodzaju drinków takich jak mojito czy sex on the 

beach i wiele innych. 

Poznaliśmy także metody dekoracji drinków. 



WYCIECZKI 



Palios Panteleimonas 
 

Palios Panteleimonas to wielka atrakcja Riwiery Olimpijskiej. Jeździmy tam w trakcie 
wycieczek na Olimp. Wczasowicze często też udają się tam na własną rękę. 
Miasto te jest zapisane do UNESCO. 



Zamek Platamonas został wzniesiony w XI w. przez krzyżowców, zdobyty 

później w 1470 przez Wenecjan a następnie w 1556 przez Turków. Ostatecznie 

opuszczony na początku XX w. niszczał pozostawiając do dzisiaj tylko ruiny 

murów i wieży. Obecnie jest miejscem wydarzeń kulturalnych, m.in. 

odbywającego się w sierpniu Festiwalu Olimpu.  

Platamon Castle 



Thessaloniki 

Miasto w północnej Grecji, nad Zatoką Salonicką (Morze Egejskie). Drugie co do 

wielkości (po Atenach) miasto Grecji. W 2011 Saloniki liczyły 315 196 

mieszkańców, a cały zespół urbanistyczny Salonik ok. 790 tys. 

mieszkańców.Saloniki to ośrodek administracyjny największego greckiego regionu 

Macedonia, nieoficjalnie, przez Greków nazywany współstolicą lub stolicą 

Macedonii (greckiej]). Prężne i z tradycjami centrum naukowo-akademickie, 

miejsce licznych kongresów i wystaw międzynarodowych, węzeł transbałkańskich 

autostrad.  



Bazylika św. Dymitra 

 

Bazylika św. Dymitra (św. Dimitriosa) – prawosławna cerkiew w Salonikach, w jurysdykcji metropolii 

Salonik Greckiego Kościoła Prawosławnego. Położona jest w centrum salonickiego Starego Miasta. 

Jeden z najcenniejszych zabytków architektury wczesnego chrześcijaństwa, wpisany na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO razem z innymi zabytkami bizantyjskiej i wczesnochrześcijańskiej 

architektury Salonik w 1988 



Główny plac, rynek w miastach starożytnej Grecji. Centrum wokół którego toczyło się życie polityczne, religijne, 

a czasami także handlowe. 

We wczesnym etapie rozwoju polis agorą nazywano samo zgromadzenie obywateli uprawnionych do 

głosowania. 

Początkowo, w miastach z długą tradycją osadniczą, była nieplanowa, o niezbyt wyraźnych granicach, często jej 

plan był zaburzony budynkami o charakterze publicznym lub religijnym (po stronie zachodniej) i straganami (po 

stronie wschodniej), czy centralnie przebiegającą ulicą 

Agora 



Uznawany jest za serce Salonik. Położony jest przy nabrzeżu, ale pod tą nazwą kryją się również aleje, 

biegnące aż do kościoła Agios Dimitrios. Plac został zaprojektowany przez francuskiego architekta 

Ernesta Hebrarda w 1918 roku. Większość z tutejszych budynków pochodzi jednak z 1950 r.Obecnie na 

placu odbywają się różnego rodzaju uroczystości, imprezy i wydarzenia kulturalne czy rozrywkowe. Przy 

nim znajduje się jedno z najbardziej znanych kin w mieście - Olympion. 
 

Plac Arystotelesa 

 



Biała Wieża 
 

Biała Wieża w Thessalonikach to chyba najbardziej rozpoznawalna atrakcja turystyczna w 

tym greckim mieście. Ma 27 m wysokości i 23 m średnicy. Na jej szczycie znajduje się 

mniejsza wieża o wysokości 6 m stanowiąca punkt widokowy. Niegdyś wieża w 

Thessalonikach pełniła funkcję więzienia, w którym odbywały się egzekucje, a dziś jest 

miejscem mieszczącym różne ekspozycje związane z historią Thessalonik.  



Meteory 

Meteory – masyw skał z piaskowca i zlepieńca w środkowej Grecji na północno-zachodnim krańcu 
równiny tesalskiej w okolicy miasta Kalambaka. Skały osiągają wysokość do 540 m n.p.m. 
Na szczytach skał umiejscowiony jest zespół 24 prawosławnych klasztorów (monastyrów). Początkowo 

wszelkie materiały potrzebne do budowy i życia mnichów wciągane były na linach, również odwiedzający 

mogli dostać się do monastyrów jedynie w taki sposób. Obecnie część z monastyrów udostępniona jest dla 

zwiedzających i dla ich wygody wybudowano schody i pomosty. 

Pierwsze wspólnoty religijne pojawiły się w Meteorach pod koniec X w., mieszkając w jaskiniach i pustelniach. 
 



Klasztor Warłama 

 

Grecki monastyr wchodzący w skład zespołu klasztorów w Meteorach. Monastyr stoi na 

drugiej co do wysokości skale Meteorów (na najwyższej znajduje się Wielki Meteor), 

prowadzą do niego schody o około stu stopniach. Został założony w 1350 przez pustelnika 

Warłama (stąd nazwa), który wspiął się na wierzchołek i wybudował trzy kościółki, cele i 

cysternę na wodę. Po jego śmierci miejsce opustoszało na 200 lat.  



Ciekawostki o Grecji 



1. Niepodległość od imperium osmańskiego uzyskana została 25 marca 1821 roku 

2. Gęstość zaludnienia wynosi 82 osoby na km2. 

3. Kraj ten jest 2,4 razy mniejszy od Polski.  

4. Główną religią jest prawosławie, 87%. 

5. Najdłuższą rzeką jest Aliakmon o długości 297 km 

6. Pełna nazwa kraju – Republika Grecka.  

7. Największą wyspą jest Kreta. 

8. Kraj ten zamieszkuje około 50 000 Polaków. 

9. Najwyższym szczytem jest Olimp, 2917 m n.p.m. 

10. Motto kraju : “Wolność albo śmierć”. 

11. Grecja posiada jedną z największych flot morskich na świecie. W użyciu jest ponad 1 800 

statków kupieckich. 

12. Około 10% dorosłych Greków jest bezrobotnych, ciężko znaleźć prace nawet z wyższym 

wykształceniem. 

13. Pracownikom przysługuje każdego roku ponad miesiąc płatnego urlopu. 

14. Machanie otwarta dłonią uznawane jest za zniewagę. 

15. Język grecki jest jednym z najstarszych w Europie. 

16. Grecki kościół prawosławny zabrania kremacji zwłok. 

17. W Grecji jest ponad 2 000 wysp. 

18. 7% marmuru na świecie wydobywa się w Grecji. 
 



19. Głosowanie jest obowiązkowe dla każdego obywatela mającego powyżej 18 lat. 

20. Jest tam 39 lotnisk spełniających międzynarodowe standardy. 

21. Prawie 80%  Grecji stanowią tereny górzyste. 

22. Tysiące angielskich słów pochodzi z języka greckiego. 

23. Grecja ma jeden z najniższych wskaźników rozwodów w Unii Europejskiej. 

24. Grecy poświęcali sto byków dla Zeusa podczas każdej starożytnej olimpiady. 

25. Prace greckich matematyków, takich jak Pitagoras, Euklides, Archimedes i 

Apoloniusza zapoczątkowały współczesną matematykę. 

26. W starożytnej Grecji żołnierze nosili zbroje z brązu ważące aż 33 kilogramy. 

27. Najdalsza możliwa odległość na lądzie od brzegu morza to 140 km. 

28. Język grecki zaczął być używany ponad 3 000 lat temu. 

29. Mieszkańcy tego kraju jedzą najwięcej na świecie sera feta. 

30. Jest tam najwięcej na świecie muzeów archeologicznych. 

31. Obecnie Grecy muszą służyć od roku do 18 miesięcy w dowolnym oddziale sił 

zbrojnych. 

32. Ateny to jedno z najstarszych miast w Europie. Jest to również miejsce narodzin 

demokracji, filozofii zachodniej, igrzysk olimpijskich, nauk politycznych, literatury 

zachodniej, historiografii, głównych zasad matematycznych i zachodnich teorii dramatu 

i komedii. 
 



33. Po centrum stolicy Grecji w dni parzyste (od poniedziałku do piątku) mogą poruszać się 

tylko samochody z parzystymi numerami rejestracyjnymi i odwrotnie. 

34. W Grecji ziemia jest zbyt cenna by chować w niej zmarłych (kraj skalisty), dlatego 

groby służą tylko do przechowywania zwłok. Ciała zmarłych po kilku latach od pochówku 

są ekshumowane a szczątki przekładane do małych skrzynek i przechowywane na półkach 

w specjalnych pomieszczeniach przy kościołach. Grecy po swych przodkach zachowują 

tylko kości. 

35. Starożytni Grecy uważali, że nie każdy, kto wygląda na zmarłego faktycznie jest 

martwy, dlatego dla pewności przed pochówkiem obcinali mu palec. 

36. W restauracjach zawsze dolicza się opłatę za pieczywo, nawet wtedy, gdy tego 

pieczywa się nie zamawia. Jest to de facto opłata za nakrycie liczona od każdego gościa i 

forma napiwku. 

37. Taksometry w taksówkach właściwie nigdy nie są włączane! Jeśli masz duży bagaż za 

przejazd zapłacisz więcej. 

38. W Grecji bezpańskie zwierzęta nikomu nie przeszkadzają. W upalne dni śpią w 

parkach, ogrodach, zacienionych miejscach w miastach, nawet przy witrynach sklepowych. 

Nikt ich nie przegania. 

39. W Grecji nie znajdzie się w menu żadnych deserów. Podawane są one w 

restauracjach, jako punkt obowiązkowy (bez zamawiania) na zakończenie wraz z raki. W 

dobrych restauracjach podawane są nawet 2 desery. 

40. W Grecji zamawiane dania zawsze są ustawiane na środku stołu, aby każdy mógł się 

częstować. 



Czas wolny  
W czasie wolnym było organizowane dużo wspólnych zabaw, dyskotek a nawet podchody. 
Wykonywaliśmy dużo kreatywnych zadań, które niekiedy zmuszały nas do myślenia ( HEH) 
 





Dziękujemy  

Prezentację wykonali: 
Jakub Lewandowski 
Patryk Fiszbak 
Bożydar Wojtaszczyk 


