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Na lotnisku znaleźli się 2 godziny przed planowanym odlotem. Odprawa, bagaż itp. czekają na
samolot. JEST! Małe opóźnienie, ale to mało istotne, bo przecież za chwilę odlatują na Kretę, największą wyspę
Grecji. Deszczową pogodę zostawiają za sobą, dotychczasowe zmartwienia i niepotrzebne stresy zostają i z nimi
nie lecą. W drogę! Kierunek Chania.

Po dotarciu na lotnisko, pierwsze co dało się we znaki, to klimat. Trochę wilgotniej i zdecydowanie cieplej,
klimatyzacja w samolocie też dała w o sobie znać. Mimo wszystko czuli się znakomicie. Teraz tylko trzeba
dojechać do hotelu. Łapą busa, kierowcy tłumaczą gdzie muszą się zatrzymać. Lot trwał niecałe 3 godziny, ale
emocje dały o sobie znać i dlatego też kierowca obudził ich koło hotelu. Hotel wywarł na nich bardzo
pozytywne pierwsze wrażenie. Ogromny budynek mieszczący ponad 500 osób, piękny hol, ogród pełen palm i
szum fal. Zanim jednak poszli spać to zostali przywitani przez grupę pracujących tam studentów i pracowników,
którzy też spędzają wakacje w podobny sposób: pracują, odbywają praktyki i zwiedzają. Następnego dnia, zaraz
po śniadaniu, wyruszyli załatwić potrzebne nam dokumenty i była to dobra okazja ku temu, aby zacząć
zwiedzać i podziwiać otaczającą ich wyspę. W pierwszej kolejności udali się do Rethymno, trzecie pod
względem wielkości miasto na Krecie.

Praca jednak nie zając, nie ucieknie, reszta dnia należała do nich. Podobnie jak kolejny dzień, ponieważ trzeba
było się udać do Chanii i założyć konto w banku. Tak więc każdą możliwą chwilę należało wykorzystać w 100%
zanim praca miała ich pochłonąć. Tego samego dnia poszli zwiedzać okolicę oraz miasteczko, w którym przyszło
im spędzać wakacje.

Po załatwieniu wszelakiego rodzaju dokumentów zaczęła się praca. Zaczęło się na spokojnie, w pierwszym
tygodniu wdrażali się w grecki system pracy, czyli po 4 godzinach pracy była sjesta i później znowu 4 godziny. I
tak było prawie zawsze, ponieważ hotel obchodził również święta dla gości (hotel przyjmował głównie ludzi z
Francji, Włoch, Czech, Słowacji) i dlatego też zdarzało się, że pracować trzeba było znacznie dłużej i znacznie
ciężej. Adrian i Marta pracowali codziennie, bez dnia przerwy, ale popołudniowe przerwy w pracy pozwalały
odpocząć nad greckim morzem. Każdy możliwy wolny czas należało wykorzystać w 100% i to motywowało do
wczesnego wstawania i zwiedzania pobliskich okolic, miasteczek, wsi.

I tak oto mijały dni. Praca, zwiedzanie i znów praca. Grecy jako naród są bardzo pozytywni, otwarci i pełni życia.
Zawsze pomocni i cierpliwi. Adrian i Marta czuli się jak w domu. Po dwóch miesiącach nastąpił czas powrotu do
domu Marty. Był płacz, ale tez i śmiech. Przed odlotem udało się znaleźć miejsce, z którego widać całe miasto.

Ostatni miesiąc pracy zleciał szybko, we wrześniu spadł nawet deszcz, w końcu, ponieważ podczas całego
pobytu padało może 2-3 razy. Do ludzi w Grecji przywiązać się idzie szybko, atmosfera w pracy i sielanka po
pracy sprawia, że człowiek nie liczy dni i zaczyna żyć teraźniejszością. 3 miesiące zleciały bardzo szybko i trzeba
się było z Grecją pożegnać. Adrian i Marta tego miejsca nigdy nie zapomną i z pewnością jeszcze tam wrócą.

Grecja zachwyca, taki wyjazd w celach odbycia praktyk, bądź w celach zarobkowych daje niesamowite
doświadczenie. Oby to podsumowanie z wyjazdu rozwiało wasze wątpliwości.
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