
 
 Bedford Arms Hotel 3* 
 - hotel jak ze snu 

Projekt numer: 2012 – 1 – PL1 – LEO01 – 27554 
„Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery”  

Projekt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”,  
realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu III Wysoka jakość 
systemu oświaty, Działania 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie,  

Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się prze całe życie. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki


*** 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Jeśli pragniecie odkryć sielski klimat przedmieść Londynu i doznać, luksusu prawdziwej epoki wiktoriańskiej, zapraszamy do Bedford Arms Hotel, gdzie odbywałyśmy praktykę. Przedmieścia Londynu, choć znacznie oddalone od centrum, nie przeszkadzają gościom w dotarciu do hotelu.My jednak musiałyśmy odbywać sporą drogę ze stacji metra, pieszo aby się do niego dostać.



 
Budynek hotelu pochodzi z  1842 roku, jednak jako hotel 

działa dopiero od 1930 roku. Początkowo właściciele 
prowadzili bar i wynajmowali pokoje. Od 2002 r hotel 
znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, którzy 

rozbudowali go i wyeksponowali piękne wnętrza tworzące 
klimat tego obiektu. 

  

Nowe skrzydło 

Obecnie w hotelu goście mają do dyspozycji: 
 10 pokoi stylowych i 8  pokoi klasycznych,  
jeden z nich jest dostosowany do potrzeb gości niepełnosprawnych 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Hotel ma także swój herb, który podkreśla historyczny charakter tego miejsca.



Prezentator
Notatki do prezentacji
W hotelu właściciele wiele uwagi poświęcają detalom, to one tworzą nastrój tego niezwykłego miejsca i od progu witają gości



Prezentator
Notatki do prezentacji
Tak jak recepcja, która pięknie komponuje się z wnętrzami hotelu.





O bezpieczeństwie gości nie zapomniano 
także w pokojach, gdzie goście także mogą 
zapoznać się z instrukcjami postępowania w 

przypadku pożaru 



Prezentator
Notatki do prezentacji
Przestronną szafę, z deską do prasowania, wieszakami na ubrania i sejfem. Ponadto mogli skorzystać z suszarki do włosów, malej lodówki oraz dostępnego bezpłatnie zestawu do parzenia kawy i herbaty.



Telefon 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Czekała na nich woda mineralna i szklanki, a w upalne dni wentylator. Można było również skorzystać z prasy do spodni lub telefonu



Telewizor Ręczniki 

Kosmetyki 

Półka lub stojak na bagaż 
 



 Sprzątanie pokoi  
 Pomoc w kuchni 
 Utrzymanie w czystości korytarzy 
 Przygotowywanie Sali konferencyjnej i Sali 

konsumenckiej na przyjęcie gości 
 Obsługa gości w Sali konsumenckiej 
 Zbieranie brudnej zastawy stołowej 

 



Prezentator
Notatki do prezentacji
A tak oto prezentowały się pokoje historyczne w całej okazałości







Uzupełnieniem pokoi były 
stylowo urządzone łazienki 















A w hotelowej łazience 
zapomnieć o trudach 

całego dnia 





Prezentator
Notatki do prezentacji
Goście bardzo chętnie z niego korzystali i spędzali czas na świeżym powietrzu, kiedy tylko pozwoliła im na to pogoda.



W Bedford Arms urządzano także przyjęcia weselne 
i chrzciny.  Sala restauracyjna mieściła 55 osób, a 

ustawiony w ogrodzie namiot nawet 150 osób.  

















 Organizowania pracy 
 Języka angielskiego w stopniu 

komunikatywnym 
 Współpracy z innymi pracownikami hotelu 
 Tolerancji dla innych ludzi 
 Rozwiązywania problemów gości 
 Kultury Brytyjskiej 
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