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Przydatne informacje dotyczące pobytu grupy na praktykach w Esposende, Portugalia. 

1. Miejsce Zakwaterowania: 

Esposende Guest House  
Adres: R. 19 de Agosto 3, 4740-224 Esposende, Portugalia 

Telefon: +351 932 832 818 

 
https://www.facebook.com/profile.php?id=619168724897831&fref=ts 

 

2. Wyżywienie 

Śniadania:  

Śniadania grupa będzie jadała w hostelu. Uczestnicy powinni się zgłosić na stołówkę pomiędzy 7.30-8.30 rano w dni 

robocze /od poniedziałku do piątku/ oraz pomiędzy 8.00-10.00 rano w weekendy. Na śniadanie podawane są: 

Pieczywo, masło, dżemy, ser, szynka, jogurty owocowe/naturalne, płatki śniadaniowe, mleko, kawa, herbata, kakao, 

sok pomarańczowy, woda mineralna.  

Obiady:  

W Portugalii zwyczajem jest zamknięcie firm pomiędzy godzinami 13.00-14.00 po to by pracownicy mogli zjeść obiad. 

Uczniowie będą obiady jadali w restauracjach w pobliżu miejsc pracy /często razem ze swoimi pracodawcami lub 

kolegami z grupy/. Obiad składa się z: pieczywa, zupy,napoju, danie główne /mięso lub ryba/, kawa.  

Kolacje:  

Kolacje grupa będzie jadała razem w restauracji 'Sport' która znajduje się w odległości 10 metrów od hostelu. 

Sympatyczny pan Luis, który współpracuje z nami już od dwóch lat przygotowuje domowe jedzenie dopasowane do 

upodobań grupy. Kolacja słada się z: pieczywa, oliwek, zupy, napoju, dania głównego /mięso lub ryba/, deseru, kawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/search?q=esposende+guesthouse+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2LM7KsjQ31JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLATWiKFkwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiB1qjNrYrTAhWGJJoKHfscCS0Q6BMIlQEwEg&biw=1600&bih=789
https://www.google.pl/search?biw=1600&bih=789&q=esposende+guesthouse+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2LM7KsjQ31NLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwApMIqoQgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiB1qjNrYrTAhWGJJoKHfscCS0Q6BMImAEwEw
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3. Praktyki i zasady 

Pomimo tego iż nie wymagane są specjalne ubrania robocze, prosi się uczniów o pilnowanie schludnego wyglądu                
w miejscu pracy.  
Godziny praktyk: 10.00-13.00 /przerwa obiadowa/ 14.00-17.00 
Na praktyki i z praktyk uczniowie będą dowożeni prywatnym busem stowarzyszenia Euromob. 
 

4. Wycieczki I czas wolny 

Wycieczka do Porto 
Uczniowie zwiedza miasta: Porto, Vila do Conde, Povoa 

de Varzim.  Wliczone sa: 
*przewodnik, 

*wizyta w piwnicach winnych i degustacja wina Porto, 
* rejs statkiem po rzece Douro 1h, 

*centrum historyczne zwiedzanie i czas wolny 
 

 
 

 
 

Wycieczka do Bragii 
Uczniowie zwiedza miasta Braga, Guimaraes, Barcelos. 

Wliczone sa: 
*przewodnik, 

*degustacja typowych słodkości `, 
* przeplyw kajakami po jeziozie, 

* wjazd na sanktuarium Dobrego Jezusa, 
*Centrum Historyczne i czas wolny 

 

 

Czas wolny: 
Czas wolny uczniowie beda mieli po praktykach w ciagu tygodnia.  

 
 

Cisza nocna obowiazkowa: 22.00 

 

5. Dane Kontaktowe 

Nazwa instytucji przyjmujacej: Associacao de Mobilidade Intercultural EUROMOB  

Adres:  Rua De Aldeamento da Macieira Brava nr 284  

 4570-347 Povoa de Varzim, Laundos  

 Portugalia  

Dyrektor: Chantal Costa Gomes /+351967427389/ 

Mentor grupy i koordynator: Dominika Woznicka /+351 966140384/ 

Website: www.euromob.org 
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Facebook funpage: https://www.facebook.com/AEuromob/ 

 

Do zobaczenia ! 

Ekipa Euromob 

 
 

 

https://www.facebook.com/AEuromob/

