


PRAKSE  

KANĀRIJU SALAS  

TENERIFE 
Prakse 5* viesnīcā 

Vincci Selección La Plantación del Sur 
!
Paldies par iespēju skolai un Erasmus+ programmai doties praksē ārzemēs! !
Praksē Tenerifē biju trīs mēnešus. 

Prakses laikā manos uzdevumos ietilpa: 

Masāžas: 
Klasiskā; personalizētā; Abhyanga ajurvedas; anticelulīta;bērnu masāža; masāža ar dabīgu karitē 
sviesta aromaterapijas sveci; dziļo audu masāža; karsto akmeņu masāža; pāru masāža;personalizētā 
masāža kombinācijā ar parafīna un dūņu aplikācijām. 

Sejas procedūras:  
Sejas mehāniskā tīrīšana; C vitamīna sejas procedūra; personalizētās sejas procedūras :attīrīšana, 
pīlings, masāža un maska pēc klienta ādas tipa un stāvokļa, anti age procedūra ,cranio sacral masāža. 

Ķermeņa procedūras: 
Ķermeņa rituals antistresa ( thalasso pīlings, aļģu maskas ietīšana un  relaksejoša masaža);Sport Tonic 
(ķermeņa pīlings,melno dūņu aplikācijas un ietīšana,sejas masāža un pēc ietīšanas dziļo audu 
masāža);After sun intensīva ādas kopšanas procedura;Mitrinošais rituals  ķermenim Hidrotherapy . 

Protams arī sagatavoju kabinetus pirms un pēc procedūram un uzraudzīju spa zonas vai ir viss nepieciešamais 
,pavadīju viesus uz viņiem paredzēto spa zonu un izskaidroju informāciju par baseiniem, pirtīm, hidromasāžas 
zonām un procedūrām. !
Runāju ar viesiem visbiežāk angļu valodā, iemācījos arī populārākās frāzes kuras jāpielieto spa recepcijā un 
procedūrās spāņu valodā lai spētu komunicēt ar spāņu viesiem spāniski, kolēģi bija ļoti izpalīdzīgi un kad bija 
spāņu klienti palīdzēja man komunicēt un ļāva iesaistīties un mācīties un es drīkstēju informēt klientus ka esmu 
praktikante un mācos spāņu valodu .Ieguvu pārliecību ,ka varu brīvi komunicēt un strādāt ar angļu klientiem. 
Arī krievu valoda noderēja ,bet mūsu viesnīcā nebija bieži sastopami krievu valodā runājošie klienti ,bet tas ir 
atkarīgs no viesnīcas ,jo kopumā krievu valodā runājošo tūristu ir daudz Tenerifē. !!!
 !!!!
Viss sarežģītakais visā prakses laikā personīgi man bija dokumentu kārtošana ,jo tieši tajā mēnesī kad 
atbraucu nomainījās likums un tas ko parasti visiem praktikantiem vajadzēja noformēt bija NIE numurs ,citiem 
bija salīdzinoši vienkāršāk  jo man viss process bija daudz sarežģītāks un daudz laikietilpīgāks ,jo pati 



aģentūra neko nezināja par to ka ir mainījies likums un man nācās taisīt dokumentus nedēļu, bet domāju ka 
tagad kad praktikanti brauks viņiem būs vieglāk ,jo jau zinās par šo dokumentāciju ,kas vajadzīga Spānijā. 
Tagad ir vajadzīgs iegūt arī rezidenta karti jeb zaļo NIE numuru ,kas ir nedaudz sarežģītāk. !
Apartamenti bija daudz labāki kā biju gaidījusi ,jo dzīvojām nevis viesnīcā numuriņos darbiniekiem, bet gan 
atsevišķos apartamentos ,kas bija ar virtuvi kurā arī varējām gatavot ,kaut gan viesnīca nodrošināja ēdināšanu 
3  reizes dienā ,bet man patika ēst brokastis un vakariņas apartamentos ,gatavojām dažādu tautu ēdienus 
kopīgi ar istabas biedriem un arī nogaršojām dažādus nacionālos ēdienus un dzērienus restorānos .Bijām arī 
spāņu ielu festivālos kuros ļoti bija jūtams spāņu temperaments un kultūra. !
 

+  !
Man ļoti paveicās arī ar to ka mani prakses laikā apciemoja ģimene un kopā ar viņiem apceļojām visu salu jo to 
ir visvieglāk izdarīt īzīrējot mašīnu ,redzējām ļoti skaistas un dažādas vietas:parkus,vecpilsētas,zvejnieku 
ciematiņus,akvaparkus, Anagas tropiskos mežus,lavas tuneļus,Teide vulkānu,takas kalnos,Maskas aizu un 
dažādus ciematiņos un pilsētās ,pludmales ,kas ir ļoti īpašas Tenerifē jo šeit ir vulkāniskās pludmales ar 
melnām smiltīm, gaišām smiltīm,maziem akmentiņiem ,lieliem akmentiņiem,sacietējušas lavas pludmales . !
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