Natalia
Bardzo miło wspominam wycieczki do Wenecji i Florencji, wspólne wieczory gdzie całą grupą
odpoczywaliśmy po pracy oraz zwiedzanie Bolonii z opiekunami. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w
tym projekcie i poznać cudownych ludzi oraz kulturę, kuchnię i obyczaje Włoch
Michał
Pobyt we Włoszech bardzo mi się podobał. Są tutaj piękne ciekawe miasta i mili ludzie.
Odwiedziliśmy Florencję i kilka ciekawych miejsc w Bolonii np. Cmentarz Polskich Żołnierzy. Mieliśmy
na co dzień piękną, słoneczną pogodę. Jedzenie we Włoszech bardzo mi smakowało. Uwielbiam pizzę
z rukolą i makarony z tuńczykiem. Bardzo podobało mi się miejsce stażu. Panował miła i sympatyczna
atmosfera. Projekt Erasmus daje dużo możliwości. Młodzież, która bierze udział w projekcie nabywa
dużo doświadczenia, poznaje nowe kraje ich kulturę. Dzięki Erasmus można poznać ciekawych ludzi.
Grupa praktykantów oceniam bardzo dobrze. Byli zorganizowani i zdyscyplinowani. Sumiennie
podchodzili do swoich obowiązków i pracy. Chętnie rozważę propozycję następnego wyjazdu.
Natalia
Cały pobyt w Bolonii wspominam bardzo miło. Najbardziej podobały mi się wycieczki do Wenecji
Florencji oraz na plażę w Rimini. Wtedy mogliśmy odpocząć od pracy oraz zwiedzić ciekawe zakątki
Włoch. Wieczorami mogliśmy wspólnie ze znajomymi spędzać czas oraz śmieć się i rozmawiać. Miło
było gdy opiekunowie po pracy wyciągali nas na wycieczki po Bolonii żebyśmy się nie nudzili. Bardzo
się cieszę ze mogłam tam być nauczyć się pracować z innymi ludźmi innej narodowości, poznać nowe
osoby, zwyczaje i kulturę Włoch.
Natalia
Wspomnienia ze stażu we Włoszech: * zwiedzanie Wenecji, zobaczenie najpopularniejszych
zabytków * Rimini plaża pełna ludzi *powrót do Bolonii z Rimini, zepsuła się elektryka i przez 5 godzin
siedzieliśmy w pociągu nie można było wychodzić, nie było świeżego powietrza, ludzie ze złości
zaczęli wybijać szyby w wagonach * Florencja, dużo turystów ale ładne miejsce * Przepyszne jedzenie
w miejscu pracy "Camping" * Bardzo miła, uprzejma oraz rozrywkowa załoga w miejscu pracy *
jedzenie we Włoszech nie było najlepsze, cateringu nie dało się jeść a bułka twarda jak skała * Bardzo
ładny widok z okien hotelu * Bardzo ciepłe miejsce * bezdomni na ulicach śpią, proszą o pieniądze *
bardzo uprzejmi, uśmiechnięci ludzie * przez ostatni tydzień ciągle pizza * W nocy przy 28 stopniach
było zimno.
Szymon
Wspomnienia z Włoch Chodzenie z szefem na kawę. Posiedzenia z maltańczykami. Sztuka
przetrwania w pociągu. Nauka włoskiego od współpracowników. Spacery po centrum Bolonii .

