
  

Praktyki zawodowe 
w Grecji

● Przeżyj przygodę

● Zdobądź 
doświadczenie



  

O nas
The Greek Gourmet to firma z wieloletnią 
tradycją. Właścicielem jest znany i 
szanowany Mistrz Sztuki Kulinarnej – Teo 
Vafidis. W oparciu o wieloletnie 
doświadczenie w zakresie turystyki, 
hotelarstwa oraz gastronomii 
przygotowaliśmy atrakcyjny program praktyk 
zawodowych, pozwalających na odbycie 
stażu w renomowanych obiektach 
hotelarskich w Grecji. W trakcie swojej 
wieloletniej działalności firma wypracowała 
doskonałe kontakty w największych kurortach 
turystycznych, oferując współpracę z 
najlepszymi hotelami w różnych kategoriach. 
The Greek Gourmet posiada wszelkie 
wymagane prawnie dokumenty uprawniające 
do pośredniczenia i organizowania praktyk 
zawodowych w kraju i zagranicą.



  

Nasze propozycje
Oferujemy odbycie praktyk 
zawodowych w najbardziej 
renomowanych kurortach turystycznych 
w Grecji. Czas trwania praktyk pokrywa 
się z okresem trwania sezonu 
turystycznego w Grecji i trwa od 
początku maja do końca października. 
W celu ułatwienia wyjazdu okres ten 
podzielony został na kilka krótszych, 
trwających trzy lub cztery miesiące. Dla 
miłośników Hellady oferujemy również 
wyjazdy na cały sezon. W trakcie 
trwania praktyk studenci będą w pełni 
uczestniczyć w procesie obsługi gości 
hotelowych z Europy i świata



  

Zakres praktyk
Preferowany departament 

odbycia praktyk:
● Food&Beverage
● Recreation
● Conference&Banquets
● Housekeeping
● Front Desk
● Maintenance
● Beauty&Spa
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Aplikacja
● Ukończone 18 lat
● Znajomość j.angielskiego w 
stopniu min. komunikatywnym

● Skierowanie na praktyki 
zawodowe wydane przez uczelnię

● Oświadczenie o stanie zdrowia

Aplikować można za pomocą 
strony internetowej: 
www.studenckie-praktyki.pl

e-mail: praktyki@vafidis.pl

lub listem poleconym

http://www.studenckie-praktyki.pl/
mailto:praktyki@vafidis.pl


  

Co otrzymujesz
● Cenne doświadczenie zawodowe 
zdobyte podczas praktyk

● Codzienny kontakt z językiem 
obcym

● Poznanie kultury i obyczajów Grecji
● Kieszonkowe 300 euro miesięcznie
● Praca w międzynarodowym zespole
● Opieka przedstawiciela TGG
● Wspaniała przygoda i wypoczynek 



  

Opłaty
Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 
375,00 złotych zawiera czynności 
administracyjno-organizacyjne, test z 
j.angielskiego oraz informatory 
programowe.

W ramach opłaty otrzymujesz:
● Przelot na trasie Polska – Grecja – 
Polska

● Transfer lotnisko-hotel-lotnisko
● Zakwaterowanie w pokojach 

2-4 osobowych
● Pełne wyżywienie: 

śniadanie, obiad, kolacja



  

Kontakt
The Greek Gourmet S.J.

Kubiak-Vafidis

Warszawska 58c lok. 5

02-496 Warszawa

www.studenckie-
praktyki.pl

Łukasz Warych

Senior Business 
Development Manager

790 807 055

praktyki@vafidis.pl

Państwa 
osobisty 
opiekun
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