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Vilka är vi och var jobbar vi?

Vi är fem elever som går vårt andra år

på Hotell- och turismprogrammet på

Magnus Åbergsgymnasiet i

Trollhättan.

Emma - Hotel Eurostars Zaragoza

Tova - Exe Plaza Delicias Hotel

Alma - Hotel Vincci Zaragoza 

Ida - Exe Zaragoza WTC hotel

Paulina - Hotel Vincci Zaragoza



Var har vi varit? 

Vi har varit i Zaragoza som är Spaniens femte största stad med 

660 880 invånare.

Staden är mycket gammal och har mycket vackra byggnader och 

sevärdheter.



• Vi åkte ner 18 april och kom hem den 8 maj, sammanlagt 3 

veckor. Resan tog ungefär 18 timmar, enkel väg.

När var vi där? 



Syftet med resan var att lära oss hur man jobbar inom andra 

kulturer. Även att utveckla vårt engelska språk. Syftet var 

också att utvecklas som person och att lära sig ta ansvar. 

Vilket var syftet med resan? 



Vi har lärt oss att kulturen ser mycket annorlunda ut i jämförelse 

med den svenska kulturen. Vi har utvecklats och lärt oss mer 

inom hotellbranschen. Vi har lärt oss att lägga upp en budget 

och hushålla. Vi har även lärt oss att hantera främmande 

situationer och kommunicera med spanjorer genom kroppsspråk 

och google translate. 

Vad har vi lärt oss?



• Vi kan lättare kommunicera med gäster från andra länder 

än vad det var tidigare. Vi kommer även ha lättare att 

arbeta i stressiga situationer. Vi har fått mer förståelse i vår 

yrkesroll och lärt oss hur man ger service till personer som 

inte har samma modersmål. 

Hur kan vi tillämpa våra nya kunskaper i vår 

yrkesroll



Vad var det bästa med vår resa? 
Vi hade bra arbetstider så vi hade mycket fritid att utnyttja och 

upptäcka staden.Vi var på en sightseeing i en nationalpark vilket 

vi uppskattade väldigt mycket. Det var väldigt mycket fin natur 

och det var skönt att komma ifrån staden ett tag. Vi hade även en 

väldigt bra lärare med oss som hjälpte oss i de svåra stunderna. 



Bilder från resan 




