


Miasto Praga
Stolica i największe miasto Czech, położone w zachodniej części 
kraju, w środkowej części krainy Czechy, nad Wełtawą. Praga jest 

uważana za jedno z najbardziej atrakcyjnych miast Europy.



Zakwaterowanie – Hotel Monica
Hotel Monica położony jest w pięknej okolicy z wyjątkowym  

widokiem na miasto. Zostaliśmy bardzo mile przywitani 
przez obsługę hotelową. Pokoje spełniły nasze oczekiwania. 

Każdy dzień zaczynaliśmy od wspólnego śniadania. 
Natomiast wieczorami zasiadaliśmy do smacznej kolacji oraz 

rozmawialiśmy o minionym dniu w pracy.





Hotel 
Hoffmeister
-Alicja Kudrawiec

-Weronika Ziemkiewicz
-Julia Filipczuk
-Justyna Gutowska
-Martyna Brzostowska



Hotel Hoffmeister to 
pięciogwiazdkowy hotel 
butikowy usytuowany  
bezpośrednio pod Zamkiem 
Praskim.
W ofercie znajdują się 42 w 
pełni wyposażone pokoje o 
różnym standardzie.
Obiekt posiada restaurację 
polecaną przez przewodnik 
kulinarny Michelin. Naszym 
obowiązkiem w hotelu była 
obsługa bufetu 
śniadaniowego oraz gości 
indywidualnych. Stażystki 
odpowiedzialne były również 
za zachowanie czystości na 
sali, obsługę konferencji oraz 
nakrywanie zastawy stołowej.





Uczennice pracujące 
na kuchni zajmowały 
się przygotowywaniem 
bufetu, pomocą w 
wydawaniu 
tradycyjnych dań 
czeskich pod okiem 
szefa kuchni Jiříego
Svobody.





El Centro

-Magdalena Dobrzycka

-Klaudia Lebiedzińska



Restauracja El Centro jest 
pierwszą hiszpańską 
restauracją założoną w Pradze. 
Jedną z jej zalet jest położenie 
w sercu Pragi, zaledwie pięć 
minut od mostu Karola. 
Magda zajmowała się 
przygotowywaniem 
smacznych tapas, słynnych 
paelli, zup, grillowanych 
steków oraz innych 
tradycyjnych dań 
hiszpańskich.



Stażystka Klaudia  
zajmowała się obsługą 
gości, przygotowywała 
zastawę stołową oraz 
dbała o czystość na sali.



Hotel 987
-Natalia Purwin



Hotel 987 Prague to nowoczesny, 
czterogwiazdkowy hotel designerski 
znajdujący się w centrum miasta, 
tuż obok głównego dworca 
kolejowego. Oferuje 80 
standardowych pokoi. Hotel 
znajduje się 10 - 15 minut spacerem 
od wszystkich głównych zabytków, 
w tym: Placu Wacława, Rynku 
Starego Miasta i Mostu Karola. 
Podczas praktyk Natalia zajmowała 
się obsługą śniadań jak i 
sprawdzaniem pokoi między 
innymi: czystości i działania 
urządzeń elektrycznych.



Hotel Leonardo

-Patryk Bagiński

-Małgorzata Walicka

-Adrianna Kupis 



Hotel Leonardo to hotel 
czterogwiazdkowy położony 
niedaleko Mostu Karola .Obiekt 
oferuje szeroki zakres usług.
Pracownicy Hotelu wykazują się 
profesjonalizmem oraz 
odpowiednim podejściem do gości 
przebywających w obiekcie.
Hotel podzielony jest na 4 sekcje, w 
których znajduje się łącznie 84 
pokoi o wysokim standardzie. W 
zależności od sekcji możemy 
zobaczyć różne  rodzaje pokoi . 



Patryk wykonywał 
czynności baristy oraz 
kelnera. Dbał o porządek 
na sali oraz sumiennie 
obsługiwał gości. 
Zajmował się  
przyjmowaniem dostaw.



Gosia i Ada zajmowały się 
ogólnym porządkiem w 
hotelu oraz przygotowaniem 
pokoi do przyjęcia gości.



Occidental Praha Five
-Paulina Ardzińska

Hotel jest częścią Barceló
Hotel Group. Aktualnie 
używa  nazwy Occidenta
Praha Five. Oferuje 134 w 
pełni wyposażone pokoje 
kilku kategorii. 
Możliwość korzystania z 
mniejszych sal 
bankietowych, bezpłatny 
bezprzewodowy dostęp 
do Internetu. Hotelowa 
restauracja serwuje 
śniadania, lunche i 
kolacje.



Uczennica technikum 
budowlanego malowała ściany, 
szpachlowała oraz pomagała w 
montażu świateł w suficie 
podwieszanym.



Capital Trust, a.s.

-Eryk Górski

-Erwin Suszczyński

-Karol Wierzbicki

-Jakub Downar



Capital Trust, a.s. to deweloper 
mieszkaniowy, jeden z liderów 
rynku w historycznych domach 
wynajmu w Republice Czeskiej. 
W tym podział tych budynków 
na jednostki i ich późniejszy 
wynajem, zarządzanie i 
sprzedaż. Podczas praktyk nasi 
uczniowie zajmowali się 
odnawianiem wnętrz 
apartamentów (szpachlowanie, 
zacieranie, malowanie, 
gruntowanie). 





Kamenictví Sekores s.r.o.
-Jonatan Kropiewnicki

-Krystian Kowalczyk

-Mateusz Stelmaszyński

-Paweł Pietruchowski



Firma Kamenictví Sekores s.r.o. 
świadczy kompleksowe prace 
kamieniarskie. Wykonuje 
nawierzchnie i płytki z 
kamienia naturalnego oraz 
produkcję lastryko 
odlewanego. W asortymencie 
znajdują się również produkty 
architektury (ogrodzenia, 
ściany, pasjanse). Firma zajmuje 
się również  renowacją 
kamienia, zwłaszcza mozaiki 
i lastryko. Praca naszych 
uczniów polegała na obróbce 
i szlifowaniu kamienia, a także 
malowaniu barierek 
i woskowaniu schodów. 





A tak spędzaliśmy czas wolny



Most Karola







Gallery Of Steel Figures







Mirror Maze







Hradczany



Ogrody Wallensteina





Rynek Staromiejski





Muzeum Narodowe



Kilka naszych zdjęć  



















Dziękujemy za uwagę!

PRAGA.PL


