Miejsca praktyki zawodowej uczniów kształcących się w zawodzie
technik hotelarstwa

Hotel Dąbrówka
Hotel Dąbrówka znajduje się w najstarszej części miasta Jastrzębie-Zdrój - w Parku
Zdrojowym. Budynek hotelowy wraz z recepcją oraz restauracją wchodzi w skład Kompleksu
Dąbrówka. Tuż obok znajduje się oddana do użytku w 2009 roku i wpisująca się swoją
architekturą w otoczenie Willa 1, a w niej do dyspozycji gości 18 pokoi i Parkowe Zacisze
oraz Willa 2, której główną częścią jest Sala Diamentowa.
http://kompleksdabrowka.pl

Hotel Kotarz *** Spa & Wellness
Hotel Kotarz Spa&Wellness położony jest w Górach Beskidach w Brennej. Do dyspozycji
gości Hotel stawia siedem rodzajów pokoi o najwyższym standardzie oraz niezbędnym
wyposażeniu oraz restaurację hotelową. W swojej ofercie Hotel posiada także centrum spa
i odnowy biologicznej z krytym basenem, wanną z hydromasażem oraz 3 saunami.
http://www.kotarz.com/

Hotel Vestina
Hotel Vestina zlokalizowany jest w Wiśle - Malince i dysponuje 87 pokojami, w tym również
przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Hotel położony jest u stóp Babiej Góry
i niespełna 800 metrów od słynnej skoczni narciarskiej im. Adama Małysza. W swojej ofercie
Hotel umożliwia również organizację imprez oraz konferencji szkoleniowych.
http://www.hotel-vestina.pl/

Hotel Geovita
Geovita to 14 nowoczesnych hoteli i ośrodków wypoczynkowo-konferencyjnych położonych
nad morzem oraz w górach, między innymi Wiśle czy też Zakopanem. Ośrodek w WiśleMalinka położony jest niedaleko skoczni narciarskiej im. Adama Małysza. Obiekt stawia do
dyspozycji gości pokoje (w tym typu studio oraz apartamenty), salę restauracyjną oraz liczne
obiekty rekreacyjne, itp.
http://geovita.pl/pl/Wisla#menu

Hotel Mercure Wisła Patria
To trzygwiazdkowy hotel, który stawia gościom do dyspozycji restaurację, 42 pokoje, w tym
jedno i dwu osobowe (standardowe i o podwyższonym standardzie) oraz czteroosobowe
pokoje STUDIO. Hotel zajmuje się również organizacją eventów, konferencji oraz licznych
atrakcji w Hotelu i okolicy. Obiekt położony jest w pięknej dolinie potoku Kopydło w Wiśle.
http://www.mercurewisla.pl/

Hotel Wolin
Hotel Wolin w Międzyzdrojach to obiekt wypoczynkowo-konferencyjny umiejscowiony na
obrzeżach Wolińskiego Parku Narodowego. Hotel Wolin*** dysponuje aż 306 miejscami
w 156 przestronnych i funkcjonalnych pokojach oraz apartamentach na wysokim poziomie.
Hotel zapewnia również organizację spotkań szkoleniowych i biznesowych oraz konferencji.
http://hotelwolin.pl/
My Hotel Kraków Sp. z o.o.
My Hotel Kraków Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie hotelarstwa. To nowoczesny obiekt
klasy biznesowej i turystycznej, położony w odległości 5 kilometrów od Rynku Głównego
i w pobliżu ważnych traktów komunikacyjnych. W swojej ofercie Hotel udostępnia
dostosowane do indywidualnych potrzeb pokoje jedno lub kilku osobowe, a także zapewnia
szeroki wachlarz potraw z kuchni regionalnej.

Hotel*** Pod Jedlami to nowoczesny i wygodny obiekt
wypoczynkowy położony w widokowej dzielnicy Wisły (na stoku Jarzębatej),
w malowniczym otoczeniu iglastych lasów Beskidu Śląskiego. Do dyposzycji gości stawia
120 miejsc noclegowych w przestronnych pokojach 1-, 2- i 3-osobowych, w pokojach
rodzinnych typu „studio” oraz w komfortowych apartamentach. Wszystkie pokoje posiadają
pełne węzły sanitarne, a większość z nich ma balkony na stronę południowo–zachodnią.
W każdym z pokoi jest dostęp do telewizji satelitarnej, telefonu oraz darmowego
bezprzewodowego Internetu.
http://www.podjedlami.pl/

Hotel Ostrawa w Wodzisławiu Śląskim usytuowany jest
w centrum miasta, nieopodal miejskiego deptaku, którego głównym atutem jest zabytkowa
architektura.
Hotel idealnie łączy luksus z domowym ciepłem, tradycyjną polską kuchnią, a także
profesjonalną i przyjazną obsługą. Ostrawa jest idealnym miejscem, na wypoczynek, pobyt
biznesowy, szkoleniowy czy integracyjny. Wysoka jakość oferowanych usług jest gwarancją
mile spędzonego czasu.
http://hotelostrawa.pl/

Gościniec - Restauracja Omega usytuowany jest w centrum miasta Jastrzębie-Zdrój. posiada
57 miejsc noclegowych. Oferuje gościom śniadania na życzenie. Dodatkowe atuty Hotelu to
to Internet, parking strzeżony, sale konferencyjne, siłownia, wesela, wyżywienie w obiekcie.

