І знову привіт з Греції!

Нам пощастило, що ми
були не одні з України,
нас тут 12. Коли ми
щось не знали, то
питали в інших
студентів
практикантів.
Спочатку, коли до нас
звертались туристи, ми
дуже хвилювались, не
знали як з ними
говорити, що взагалі
робити.

Хочемо розповісти як все починалось…
Прилетівши в Грецію, ми навіть не знали в
яку сторону нам потрібно їхати, де
знаходиться наш готель, відчували себе «не
в своїй тарілці», навкруги одні греки, всі
розмовляють незрозумілою мовою і лише
дехто говорить англійською. Але так як у
нас не було досвіду спілкування
англійською, то звертатись до когось за
допомогою нам було дуже важко!
Як тільки дістались до готелю, нас зразу
відвели до метра ресторану, який
познайомив нас з усім і всіма. 10 днів нам
дали на адаптацію, а лише потім ми
почали працювати.
Цих 10 незабутніх днів ми
провели з іншими студентами
з України, з якими
познайомилися в перший день.
Ми цілими днями купались і
загоряли, ввечері ходили в
місто (Агіос Ніколаос ), де
відривались до ранку.

ерез 10 днів, як тільки нам зробили
потрібні документи, ми почали
працювати… Спочатку було дуже
важко, як морально, так і фізично.
Ми приходили в номер не відчуваючи
ніг, але це не заважало нам весело
проводити вечори.

Ч

Зараз себе вільно почуваємо на роботі. Candida Park Village стало нашою
домівкою. Коли ми усвідомлюємо, що через місяць повернемось в
Україну, аж сльози навертаються, адже тепер ми не уявляємо, що
будемо робити там, бо звикли до цього ритму життя.

В Греції ми знайшли досить
багато друзів і не тільки… Не
уявляємо як ми будемо
прощатися зі всіма ними,
надіємось, що після нашого
від’їзду ми не втратимо
зв’язок!
В готелі є таверна і ресторан,
але ми майже завжди
працюємо в ресторані.
У нас є декілька змін роботи:
6.30 – 10.30; 18.30 – 22.30;
8.00 – 12.00; 19.00 – 23.00
14.00 – 22.00.
Такі зміни діють в ресторані.
А якщо ж працюємо в таверні, то:
12,00 – 16,00….19,00 – 23,00
9,00 – 17,00.
Переважно ми працюємо на 6,30 або на 8,00, тому маємо в своєму
розпорядженню майже цілий день. Протягом вільного часу ми, або
гуляємо в місті, або ходимо на пляж, або найбільш улюблений варіант
– спимо:))
Ресторан невеликий, поділений на
5 позицій. За кожною позицією
закріплений 1 офіціант і 2
помічники, тобто ми. Зазвичай ми
обслуговуємо 20 – 25 столів. На
сніданку загальна кількість гостей
600 – 700, на вечері 400 – 450.
Найприємніший момент, коли ти
йдеш додому, а тебе доганяють
вдячні туристи, щоб дати чайові.)

На День Незалежності України, ми влаштували
свято і тут в Греції. Всі студенти були з
українською символікою, на вечері в ресторані
грала українська музика.
Найприємнішим був момент, коли ми всі разом з
українськими туристами на весь ресторан
вигукували: « Слава Україні! Героям слава!»,
після чого метр ресторану запропонував всім нам
разом випити традиційний критський напій –
ракі.
Коли туристи від’їжджають, приємно, що
вони підходять прощатись, з однієї сторони
це добре, бо менше людей, а з іншої 
настільки сумно, бо звикаєш.
Як завжди, в будьякій ситуації є свої “+” і
“”… Але ми дуже раді, що побували в
Греції, це було незабутнє літо і шалені
емоції!

Надіємось, що це не остання наша практика в Греції:)

