
Véleményünk a gyakorlatról 
 

 

1. A szálloda, ahol dolgoztam, a Ramada da Vincis, a város szélén 
helyezkedik el, kellemes környezetben várta a vendégeket.  A 
dolgozók kedvesek és megértıek voltak. A gyakorlat alatt a 
feladatom takarítás volt: szobatakarítás, pórszívózás, pórtörlés. 
Zöld Emıke 
 

2. A Tower Hotel a városközpontban, a történelmi várfalon belül 
helyezkedik el. Nagyon sok turista veszi igénybe szálláshelyként 
ezt a gyönyörő szállodát, mert csodálatos a kilátás az erkélyeirıl. 
Az alkalmazottak segítıkészek és kedvesek voltak. Mi a fárasztó 
munka ellenére jól éreztük magunkat!:) 
Albert Botond, Kelemen Enikı 
 

3. A Beech Hill hotelben gyakorlatoztunk, mely  a városon kívül, 
hatalmas területen helyezkedik el. A szálloda kastélyból volt 
átalakítva, leghíresebb vendége Bill Clinton volt. Az 
alkalmazottak nagyon kedvesek voltak.                                                        
Lukács Zsolt, Simon Kinga 
 

4. Az An Grianan hotelben dolgoztunk, ami Írországban egy 
gyönyörő szálloda, nagy kerttel. Nagyon kedvesek, segítıkészek 
voltak az alkalmazottak. Rengeteg vendég volt a szállodában. 
Minden nap szobákat takarítottunk, ezt követıen asztalt 
terítettünk, díszítettünk különféle rendezvényekre. 
Kelemen Arnold, Márton Hedvig 
 

5. Az Everglades Szálloda a központtól viszonylag távol 
helyezkedik el, két busszal jutottunk el odáig. A szállodánk 4 
csillagos besorolással rendelkezett. A személyzet kedvessége 
abban mutatkozott meg, hogy  mindenben segítettek. A szoba 
kitakarításánál mindig ott volt velünk egy szobalány, aki mindent 
elmagyarázott. Mi nagyon jól éreztük ott magunkat. 
Portik Zsuzsanna, Póra Gellért 
 
 
 
 
 



6. A kellemes környezetben található Waterfoot Hotel minıségi 
ellátást biztosít a vendégek számára. Számunkra élvezhetı és 
tanulságos volt  itt gyakorlatozni. Az alkalmazottak könnyen 
teremtettek kapcsolatot velünk és nagyon kedvesek, segítıkészek 
voltak. 
Korody Ágota, Simon István 
 

7. Számunkra a gyakorlati helyet a Travel Lodge szálloda 
biztosította, ami a szálláshelyünktıl 20 percnyire volt gyalog, 
Derry központjában. Nagyon jól feltaláltuk magunk az új 
környezetben az alkalmazottak kedvességének köszönhetıen. Jó 
hangulatban töltöttük el a gyakorlati idıt, új dolgokat tanulva. 
Fazakas Aliz, Ferencz Zsófia 
 

8. A Belfray Country Inn szállodában a fogadtatás kellemes volt, 
már aznap megmutatták nekünk a takarítási módszereket. Ethel 
és Kívá a szakmai irányítóink segítettek nekünk a takarítás 
folyamatainak elsajátításában és elvégzésében. Jól éreztük 
magunkat. 
Bob Ramóna, Kósa Ágota 


