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POLETJE V ŠPANIJI
Moje ime je Anja, stara sem 22 let in letošnje poletje sem med opravljanjem prakse preživela
v Španiji. Calella je majhno, obmorsko mesto, od Barcelone oddaljeno približno uro vožnje z
vlakom.
Španija je Evropska, obmorska država, od Slovenije oddaljena približno 1450 km. Španija
slovi po dobrem vremenu, glasbi, siesti, prijaznosti domačinov in seveda paelli ter sangriji.

Pred prihodom v Calello, sem pričakovala mesto polno življenja, mesto podobno Barceloni.
Prišla pa sem v majhno mestece, katerega v večini obiskujejo družine. Poleg plaže in nekaj
parkov ima Calella natančno dve znamenitosti, majhen svetilnik z lepim razgledom in hišo
prekrito s kaktusi. Pa vseeno, če sem iskrena, mi je malo mesto zlezlo pod kožo. Domačini so
gostoljubni, prijazni, na vsak način želijo pomagati. Mesto je polno odličnih restavracij,
majhnih butikov, na vsakem vogalu pa najdeš tudi t.i. trgovino za vse. Presenečena sem bila
predvsem nad številom tattoo studiev v mestu, teh je skoraj toliko kot restavracij, v vsakem
izmed njih lahko poleg večnega, narediš tudi začasen tatoo ali si prebodeš del telesa.
Rada bi povedala kaj o nočnem življenju, a Calella nikakor ni eno izmed španskih mest v
katerega bi prišel zaradi žurov. Mesto sicer ima nekaj nočnih klubov, enega, ki obratuje vsak
dan in ostale, ki pa bolj kot ne samevajo. Definitivno pa bi mestece priporočila vsem, ki jim je
ljubo ležanje na plaži, sprehod po mestu, obiski majhnih trgovin, dobra hrana in pijača ter
prespana noč.

Prakso sem opravljala v majhnem hotelu, ki stoji skoraj na plaži. Moje delo je bilo zelo
raznoliko, zabavno, a hkrati naporno. Moj delovni teden se je običajno pričel v sredo in
končal v nedeljo. Srede in četrtke sem opravljala delo hostese in animatorke, v času kosila in
večerje sem stala pred vhodom v restavracijo, sprejemala goste ter jih pospremila do njihovih
miz, v vmesnem času pa sem poskušala animirati goste, ki se jim je vročina v mestu in na
plaži zdela prehuda, da bi zapustili klimatiziran hotel. Delo animatorke mi je všeč, spoznala
sem več iger, kot jih lahko naštejem, v spominu pa mi je najbolj ostala nizozemska igra
Sjoelen [šjolen]. Za igro potrebuješ posebno mizo in 20-30 lesenih žetonov. Cilj igre je doseči
čim več točk. V mizi so 4 odprtine za žetone, postaviš se na eno stran mize in žetone poskušaš
podrsati v luknje na drugi strani. Luknje so označene z točkami, ena, dva, tri in štiri, če je v
vsaki luknji vsaj po en žeton, ti to prinese 20 točk. Igro igraš trikrat, prvič z roko s katero
pišeš, drugič z drugo roko in tretjič z omejenim časom. Zmaga oseba z največ doseženimi
točkami.
Ob petkih se je moje delovno mesto preselilo v kuhinjo, kjer sem pripravljala raznorazne
kanapeje, ki so jih kasneje stregli ob večerji, če pa mi je ostal čas pa sem pomagala tudi z
pripravo solatnega bifeja ter sladic. Mislim, da je bila sobota moj najbolj naporen dan, delovni
dan sem pričela ob osmih zjutraj v zajtrkovalnici, kjer sem pred gosti pripravljala jogurte z
nešteto dodatki. Po zajtrku počitek oz. siesta ter nazaj v hotel za kosilo. Pri kosilu sem
običajno pripravljala sladice, najpogosteje brownie z dodatki vroče čokolade, sadja in
oreščkov ali kremasto sladico s skuto z dodatki vročega sadja in oreščkov. Po kosilu ponovno
siesta, v hotel pa sem se vrnila za čas večerje, kjer sem pripravljala palačinke s sladoledom ter
raznimi dodatki. Hotel sem običajno zapustila okoli desete ure zvečer.
Ob nedeljah pa sem kuhinjo ponovno zamenjala za predprostor restavracije, v času kosila in
večerje sem usmerjala goste. V vmesnem času ter ob večerih pa sem z gosti igrala različne
igre, najpogosteje enko, pikado ali sjolen, poslušala glasbo, »fušala« pri karaokah ali plesala
različne vrste plesov, salso, bachato, cha-cha in celo flamenco.

Če se je kakšen dan zgodilo, da v času animacije v hotelu ni bilo ljudi, sem pomagala pri
pripravi miz za kosilo ali večerjo.

Delo na različnih področjih mi je bilo zelo ljubo, preiskusila sem se v skoraj vseh vlogah
hotela in sebi potrdila, da je to zares služba, ki jo želim opravljati. Menim, da prednosti in
pomankljivosti prakse skupaj tvorijo izkušnjo, ki nas zaznamuje ne glede pozitivne in/ali
negativne izkušnje. Prednost, ki jo lahko brez težave izpostavim je bistveno izboljšanje znanje
španščine in prav tako angleščine, kar pa se tiče dela samega, se nisem naučila nič tako
novega, da bi to lahko izpostavila. Kakšen nov recept oz. način priprave jedi in pijač je še
največ kar bom poleg zanimive izkušnje prinesla domov.
Dobre strani prakse v tujini so poleg izboljšave jezika definitivno tudi spoznavanje samega
sebe in svoje iznajdlivosti v nepredvidlivih situacijah, menim, da sem v zadnjih treh mesecih
še bolj odrasla in se naučila biti predvsem sama s sabo. Spoznala sem punco, za katero
menim, da bo v mojem življenju ostala za vedno, mislim, da bi se brez nje tu že zdavnaj vrnila
domov. Na proste dneve sva obiskovali mesta v okolici in ugotovili, da je eno lepše od
drugega - še posebej, če si v družbi prijateljev.
Na žalost vse ni bilo vedno rožnato, prvi dnevi so bili zame zelo težki. Stanovanje v katerega
so me nastanili je bilo vse prej kot rožnato, stene prekrite s plesnijo, soba brez stene, samo
odkrita opeka, o kopalnici raje nebi govorila. Mislim, da sem prve dva dni samo jokala,
klicala družino in prijatelje, da želim domov. Sestra mi je dala zelo dober nasvet, rekla je, da
naj obrišem solze, se ga napijem, kupim čistila in stanovanje naredim vsaj približno
spodobno. Po dveh dnevih čiščenja od stropa do tal sem lahko rekla, da bom preživela in se
skušala čim več zadrževati zunaj. Poskušala sem sicer najti stanovanje, ki bi ga lahko najela, a
so mi vsi zaželeli srečo, saj poleti cene narastejo tudi do tisoč eurov tedensko.

Poleg stanovanja, slabih izkušenj nisem imela, ali pa se jih danes ne spomnim več. Če danes
pogledam nazaj, moram priznati, da sem vesela, da sem prakso opravljaja v Španiji, način
življenja tam, mi je pisan na kožo in mislim, da bom z januarjem oz. po končni diplomi
službo iskala v enem izmed čudovitih mest Španije. Erasmus bi priporočala vsakemu, ki želi
pridobiti izkušnjo dela v tujini, trije meseci zares minejo zelo hitro.
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