
TECHNIK OBSŁUGI 
TURYSTYCZNEJ



NASZE MIEJSCA PRAKTYK

HOTELE W LIPSKU:

1.Via City***Leipzig

2.Royal Group Hotels****

3.Arena City****

4.SchlafGut Pension

5.SchlafGut Apartmenthotel 



Royal International Leipzig
Hotel



Hotel, w którym Karolina Klaja i Patryk Maślanka 

odbywali praktyki wyróżniał się znakomitą 

lokalizacją w centrum Lipska, obiekt znajduje 

się kilka kroków od muzeów, pomników, targów i 

centrów biznesowych. Co najważniejsze w 

zaledwie minutę można było przejść na dworzec 

główny.



Praktyka uczniów rozpoczynała się o godzinie 8 

rano zaczynając od pomagania na kuchni i 

restauracji gdzie obsługiwali gości. Uczono ich 

podstaw Savoir-vivre. Po śniadaniu pomagali przy 

sprzątaniu restauracji, oraz uczyli się 

poprawnego zastawiania stołu.



Popołudniami razem z pracownikiem hotelu, 

zostawały uzupełniane mini-bary w pokojach 

hotelowych, a także nauczono naszych kolegów   

wypełniać kartoteki do zamówienia brakujących 

produktów, potrzebnych do wypełniania mini-

baru.



Hotel Arena City 



Alicja Bednarz z Karoliną Janus swoją 

miesięczną praktykę odbywały w hotelu Arena 

City w Lipsku. Do ich zadań należało przede 

wszystkim dbanie o czystość w pokojach oraz 

restauracji hotelowej.



SchlafGut AppartementHotel



Lokalizacja : Hotel jest położony 150 metrów od 

Augustusplatz, gdzie znajduje się Uniwersytet w 

Lipsku, Opera i Filharmonia.  



Kasia Radwan i Sylwia Tyrybon swoją praktykę 

zaczynały codziennie od 9 meldując się na 

recepcji. Dzięki bardzo miłym pracownikom 

hotelu nauczyły się jak dbać o czystość w 

pokojach hotelowych. Podszkoliły język 

niemiecki a także nauczyły chętnych Niemców 

do poznania paru zwrotów w języku polskim.



Pensjonat SchlafGut



Tym Pensjonatem zarządza ta sama osoba co 

SchalGut AppartementHotel. Jest to Niemiec, 

który jak się okazało bardzo lubi w czasie 

wolnym przyjeżdżać do Krakowa.

Swoja miesięczna praktykę odbywała tam 

Gabriela Mika i Agnieszka Janczy.



Via City



Anna Morek i Kinga Bilska uczennice 

Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze o 

profilu technik obsługi turystycznej , jako 

uczestniczki programu Erasmus+ odbyły staż w 

Niemieckim hotelu Via City w Lipsku. Obiekt ten 

znajduję się nieopodal centrum miasta , co za 

tym idzie cieszy się dużą liczbą gości 



Zadaniami dziewczyn było dbanie o czystość w 

pokojach hotelowych, aby każdy gość czuł się 

tam dobrze i swobodnie. 



JAK CZAS WOLNY SPĘDZALI 
TURYŚCI?

Technik obsługi turystycznej nie ma czasu na bezczynne 

leżenie i odpoczywanie po praktyce. Już w pierwszym 

tygodniu wybraliśmy się na zwiedzenie kilku muzeów w 

Lipsku.



*Kolejnym naszym punktem było wspięcie się na 

sam szczyt Pomnika Bitwy Narodów,

*Wieczorne wyjście do Filharmonii na koncert,

*A także niedzielny wypad do parku zwierząt.



Obowiązkowym punktem turystów było odwiedzenie 
Berlina i Drezna, gdzie zobaczyli wiele znanych i 

popularnych miejsc.



Początki bywały ciężkie ... :)



ale po czterech tygodniach wynieśliśmy bardzo wiele:

nauczyliśmy się zasad obsługi klienta;

rodzaju reklamy i promocji,

wykorzystaliśmy wiedzę z zakresu geografii turystycznej Niemiec;

korzystaliśmy ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej;

poznaliśmy walory turystyczne, 

poznaliśmy zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną w Niemczech;

poznaliśmy standardy przygotowania śniadań,

układania menu restauracji,

sal konferencyjnych  do uroczystości;

poznaliśmy rodzaje pokoi hotelowych, pomieszczenia gospodarcze,

magazyny, obszary restauracyjno-wypoczynkowe, bar;

poznaliśmy zasady utrzymywania pokoi hotelu w należytym porządku;



Dziękujemy za uwagę:

Alicja Bednarz

Katarzyna Radwan

Patryk Maślanka

Karolina Klaja

Anna Morek

Karolina Janus 

Sylwia Tyrybon

Agnieszka Janczy

Kinga Bilska

Gabriela Mika


