
Grüß Gott! Мене звати Марина Романашенко, я студентка ННІ БМ, ОА 17-5б 

групи. Влітку 2019 року мені випала нагода пройти закордонну практику в 

Німеччині в готелі Pension Broslhof 3*.  

Вже протягом 100 років цим готелем володіє родина Фрідл. Готель 

знаходиться в громаді Іннігн-ам-Аммерзее, що належить до адміністративного 

округу Верхня Баварія, земля Баварія з центром у м. Мюнхен.  

На час проходження практики я була членом родини Фрідл. Тому разом з ними 

виконувала різні роботи. До моїх обов’язків входило: приготування сніданків, 

допомога у прибиранні номерів, та двічі на тиждень допомога у магазинчику. Також 

моя шефиня мала власний город та сад, тому коли приходив час збирати врожай, це 

також робила вся родина разом. 

Готель відвідували туристи з таких країн як: Німеччина, Франція, 

Азербайджан, Польща, Чехословаччина, Литва, Естонія, Україна, Австрія. Тому я 

мала можливість вдосконалити свої знання з іноземних мов. 

 

   
 

   
Pension Broslhof пропонує зупинитися туристам у по-домашньому затишних 

номерах за дуже демократичними, як для Німеччини, цінами. Розрахований готель 

на 60 осіб, які можуть поселитися в одному з 12-ти номерів, 4-х апартаментів та 2-х 

двоповерхових квартир. На території готелю знаходиться також магазин біо-

продуктів. Готель пропонує сніданок за системою «шведський стіл», безкоштовний 

Wi-fi, проживання у готелі з домашніми тваринами, критий басейн з сауною, 

тренажерами та спа. 

 



    
У вільний час я мала можливість відвідувати невеличкі сусідні міста та місто 

Мюнхен. Можу сказати, що в Німеччині неймовірний шопінг, який розрахований на 

покупців з різним рівнем доходів.  Я мала змогу побачити виставку, представлену 

молодими німецькими митцями під відкритим небом. В громаді Іннінг-ам-Аммерзее 

знаходиться два великих гірських озера -  Аммерзее та Вердзее. Також я мала 

можливість відвідувати басейн, спа та користуватися тренажерами. 

   

 

    
 

Моя родина була дуже великою, тому я мала змогу спілкуватися як з молодим 

поколінням, так і з людьми поважного віку. Через це я могла порівнювати їх погляди 

та думки стосовно певних речей та ситуацій. Усі члени родини дуже щиро ставилися 

до мене. Під час проходження практики я мала нагоду відсвяткувати свій День 

народження за всіма традиціями Баварії. Напевно, це були одні з найкращих літніх 

канікул. 



   
 

Наприкінці практики я отримала ідентифікаційний номер в Німецькому пенсійному 

фонді, сертифікат, в якому зазначена коротка характеристика мене, як практикантки, 

та підтвердження того, що я проходила практику в Pension Broslhof 3*. 

 


