Napi beszámoló
Péntek

nov. 7

indulás: 8 kor indultunk el a busz egy picit szűkös volt viszonylag elég hamar ideértünk
szállás: Andrea fogadott minket 9-en vagyunk egy szobában lányok
programok: metróval mentünk be a városba kastélyokat nézünk láttunk parlamentet néztünk
sétáltunk majd villamossal vissza jöttünk a szállóra pihentünk egy kicsit és utána ki mentünk
körbenézni a városba sokat nevetünk
nov.8 szombat
Napi beszámoló:Reggel felkeltünk 7-kor megvártuk a a többieket akik el mentek a munkahelyükre
együtt el mentünk a vidámparkba pennybe és még sok más boltba nézelődtünk délután 3 órára
vissza értünk a szállóra elkészülödtünk 16:30-kor el indultunk a munkahelyünkre bemutatkoztunk
megmutaták a helyiséget el mondták hogy mit kell csinálnunk 6-kor munkába álltunk koktélokat
készitéséttanutam lerámoltam az asztalokat és felszolgáltam a hangulat nagyon jó volt van egy olasz
pincér és egy magyar pincérnő nagyonbarátságosak és segítőek este fél 11 ig dolgoztunk

nov.9 vasárnap
Napi beszámoló: reggel felkeltünk 9 órakor meg reggeliztünk el mentünk délbe el indultunk a
vidámparkba felültem a szellem vasútra lánchintára ami 117 m magas volt 3 órára vissza értünk a
szállóra ettünk és pihentünk
nov.10 Hétfő
Napi beszámoló : reggel 8 kór felkeltünk megreggeliztünk és 11 re mentünk dolgozni takaritottam az
étterembe segitettem a konyhán pizza téstátgyurni az asztalokat megterítettem az étlapot
tanulmányoztam az italok készítését mutattál meg sőrt csapoltam 3 óráig voltunk ott haza jöttünk le
pihentünk és 6 –ra vissza kellett mennünk nagy volt a pörgés sokan voltak este 10 –ig tartott a
munkaidőnk haza értünk negyed 12 re el meséltük az élményünket kb.1 óráig maradtunk fent.
nov.11 kedd
Napi beszámoló: reggel fél 10 kor felkeltem megreggeliztem kitakaritottunk a szállón 2 adagot
kimostunk délbe el mentünk a Mariahilfestrassera ott csoki boltba voltunk urházati boltokba
nézelődtünk elmentünk a Hundert vassert megnézni és a végén a dunaparton sétálgattunk .
nov.12 szerda

Takaritotam rendelést fel vettem asztalt lerámoltam aperospitzet csináltam 3 ig dolgoztunk majd hz
jöttünk lepihentünk és 6-ra vissza kellett mennünk nagy volt a forgalom este 11 re haza értünk.
nov.13 csütörtök
asztalokatteritetettem koktélt kevertünk kávét főztem asztaltokat rámoltam le bolrkostoló volt az
étterembe vacsorára szardellás pizzát ettem .
napi beszámoló :

nov.14 péntek.

reggel el mentünk a munkahelyünkre az italos hüttőt takaritotam feltöltötem a hütöket ebédre
tonhalas tésztát ettem délután nagy volt a forgalom fél 12 ig nyitva voltunk fél 1 re haza értünk

napi beszámoló:

nov.15 szombat

reggel 10 kor ébredtünk reggeliztünk fél 3 ra el mentünk dolgozni 48 fős rendezvény volt 11 óráig
dolgoztunk éjfélre haza értünk

nov.16 vasárnap
reggel 10 kor keltünk reggeliztünk és délre el mentünk a Schönbrunni kastélyhoz bemehettünk a
kastélyba meg nézhettük a szobákat a báltermet 4 órára haza értünk ebédeltünk majd 5 órakkor el
mentünk a Radhaura a karácsonyi vásárba nagyon tetszett nagyon szép volt sokat nevetünk fél 9 re
haza értünk

nov.17 hétfő
reggel el mentünk a munkahelyünkre 11 órára takaritottunk volt egy pár vendég azt kiszolgáltam 3
órakkor el jöhettünk 4 órára haza értünk 6 órára vissza kellett mennünk takaritottam kiszolgáltam és
pultoztam este csokis mandulás tortát sütötünk a többiekkel fél 11 kor el jöttünk és éjfélre haza
értünk.
nov.18 kedd

reggel re menntünk dolgoznik délután 4 órára hazza jöttünk délután
ra vkssza kellett mennünk takaritottam a polcokat le törölgettem este 11 re haza jöttünk .
nov.19 szerda
reggel órakkor fel kelltünk 1-2 óra közt el indultunk vásárolgatni joléreztük magunkat sokst
nevedtünk sok képet csináltunk délután fél ra haza értünk órakkor el menntünk a csoportal a
karácsonyi vásárba forró csokiztunk nézelődtünk.
nov.20 csütörtök

reggel re el mentünk dolgozni nem voltak sokan az étterembe ablakot pucoltunk 4 órára hazza
jöttünk órára vissza kellett mennünk de egyedül menntem vissza mert a Nikinek a bokája fájt. Este
11 re haza értem
nov.21 péntek
reggel 11 re el mentünk dolgozni alig voltak ablakot pucoltunk a Misivel 3 óráig voltunk 6 órára vissza
kellet mennünk nagyon sokan voltak rendezvény volt .

nov.22 szombat
reggel 11 kor keltünk délután 6 ra kellett mennünk dolgozni nagyon sokan voltak rendezvény volt
egyszere 2 helyen voltam konyhán és placon is asztalokat szedtem le megteritettem törölgedtem az
evőeszközöket, poharakat 11 ig dolgoztunk.
nov.23 vasárnap
reggel 9 kor ébresztő volt 10 kor el mentünk az állatkertbe sok állatot láttunk pandamacikat krokodilt
tigrist…stb haza jöttünk 3 órára ebédeltünk és el mentünk a pálinka muzeumba meg kostolhadtuk a
pálinkákat is majd 6 óra fele el mentünk a Schönbrunni karácsonyi vásárba.

nov.24 hétfő
reggel 11 re mentünk dolgozni ma konyhán voltam tiramiszut csirkemellet planérultam 3 ig voltunkl 6
órára vissza kellett mennünk a munkahelyre este pizzát csináltunk 11 ig dolgoztunk.

nov.25 kedd
reggel 11 re kellet mennünk dolgozni ma ios konyhán voltam mosogadtam takaritottam szalámikat
szeltem 3 ig voltunk a munkahelyen 6 ra vissza kellett mennünk dolgozni este pizza tésztát gyurtunk
pizzát csináltunk sokan voltak ma.
nov.26 szerda
reggel 11 re kellett mennünk dolgozni az utolsó napunk volt ma nagyon jo volt a mai nap sokan voltak
ma az étterembe mosogattam felszolgáltam és ital rendelés vettem fel hamar el ment az idő 3 ig
dolgoztunk utána el mentünk a Mariahilfe strasszéra vásárolni még haza értem 5 óra körül el keztem
össze pakolni.

