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Miejsce praktyk

Trzy miesięczne praktyki spędziłam w słonecznej Grecji 
na wyspie Kos w obiekcie hotelarskim

Astir Odysseus Kos Resort & SPA.





Do moich głównych zadań w hotelu należało m.in.:

• Powitanie nowo przybyłych gości oraz przygotowanie i przyniesienie 
drinków powitalnych,

• Przyjmowanie zamówień oraz obsługa systemu mikros,

• Dbanie o komfort gości, udzielanie wszelkich informacji oraz 
rozwiązywanie ewentualnych problemów,

• Obsługa gościa przy stolikach, basenach oraz plaży,

• Przygotowywanie świeżych soków dla gości.

Praca 6 dni w tygodniu po 8,5h w tym 30 minut przerwy na posiłek.

W całym hotelu pracuje ponad 200 osób. Oprócz rodowitych Greków można 
poznać również osoby z Albanii i Rumunii oraz stażystów z Polski oraz Litwy.





Wyspa Kos

Kos to nie zbyt duża wyspa mimo to ma 
dużo do zaoferowania. Piękne widoki, 
urokliwe wschody i zachody słońca, plaże 
piaszczyste oraz kamieniste a trochę 
historii można poznać w znajdującym się 
na wyspie zamku.
Jeżeli ktoś kocha słońce, które mocno 
praży to zdecydowanie miejsce dla niego 
a deszcz? W ciągu trzech miesięcy padał 2 
razy łącznie przez 9 minut:)



Dla mnie najbardziej urzekające były zachody słońca a najlepszym do 
tego miejscem jest mała górska miejscowość Zia! Można tam 

podziwiać najpiękniejszy widok rozkoszując się w tym czasie pysznym 
tradycyjnym greckim jedzeniem w rodzinnej restauracji.



Lokalizacja

Dodatkowym atutem jest również położenie wyspy. Jest bardzo 
blisko Bodrum (Turcja) do którego płynie się zaledwie 20 minut! 
Miejscowość jest piękna i jest to świetna okazja do poznania nowej 
kultury, ludzi, religii oraz spróbowania lokalnego jedzenia.





Na wyspie organizowana 
jest masa wycieczek. 
Skorzystałam z wycieczki na 
trzy wyspy Kalymnos, 
Pserimos oraz Plati gdzie 
można przeżyć 
niepowtarzalne uczucie 
skoku z klifu. 

Podczas rejsu można 
podziwiać inne wyspy ze 
statku oraz piękne widoki 
a czasem nawet delfiny.



Na własną rękę wybrałam się również na wyspę Rodos. Wyspa 
ma niesamowity klimat i historię.



Aquarium of Rhodes - Hydrobiological 
Station HCMR



Ale przede wszystkim 
takie praktyki to 
ludzie z którymi 
spędzamy bardzo 
dużo czasu!



Bardzo polecam 
praktyki 

w Astir Odysseus Kos 
Resort & SPA!

Miejsce jest 
przyjemne a ludzie 

bardzo otwarci. 
Doświadczenie z jakim 

się wraca na pewno 
przyda się w 
przyszłości.



Γεια!


