
Adres 
Kempinski Hotel 
San Lawrenz 
Triq ir-Rokon 
Malta 
 
 

Hotel Kempinski San Lawrenz położony jest na 
malowniczej wyspie Gozo na Malcie, w samym sercu Morza 
Śródziemnego. Idealnie zlokalizowany w przepięknej okolicy na 
przedmieściach miejscowości San Lawrenz 
 

Odległość do lokalnych atrakcji: 
Dwejra Bay 2.6 km  
Viktoria 3,9 km 
Zatoka Xlendi 6.3 km 
Marsalforn Bay 7.2 km 
Zatoka Ramla (piaszczysta plaża) 8,9 km 
 

Standarowe pokoje 
Telewizor z płaskim ekranem 
Biurko 
Darmowe wi-fi 
Sejf  
W pokoju do dyspozycji Gości jest zestaw do parzenia kawy i herbaty 
Wystrój: klasyczny 
Łóżka: King lub twin 
Łazienka: wanna i oddzielny prysznic 
Maksymalne obłożenie: 2 osoby dorosłe  
Rozmiar: 35m² 
 

Wyposażenie apartamentów i udogodnienia 
Balkon 
Telewizor z płaskim ekranem 
Biurko 
Oddzielny salon i sypialnia 
Pełna kuchnia 
Darmowe wi-fi 
Sejf  
W pokoju do dyspozycji Gości jest zestaw do parzenia kawy i herbaty 
Oddzielna toaleta 
Widok: Basen 
Wystrój: nowoczesny 
Łóżka: King 



Dodatkowe łóżko: Dwa dodatkowe łóżka dozwolone 
Łazienka: wanna i oddzielny prysznic 
Maksymalne obłożenie: 2 osoby dorosłe 2 dzieci 
Rozmiar: 90 m² - 110 m² 
 

KUCHNIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA w hotelu 
 
Hotel posida 4 restauracje  L'Ortolan, Il-Baldakkin Lounge, Gazebo i Trattoria. 
 
Ubiór w hotelu  
Żadne szlafroki nie są dozwolone, z wyjątkiem baru przy basenie. Kostiumy plażowe są dozwolone w 
barze przy basenie. 
 
Ciesz się różnorodnością smaków w restauracji L'Ortolan, w której serwowane jest popularne 
śniadanie w formie bufetu w eleganckich wnętrzach. W ciepłe letnie dni, jadalnia rozciąga się na duży 
taras na świeżym powietrzu. 
 
Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do niedzieli w godzinach       07:30-11:00 
 
W restauracji Trattoria San Lawrenz nasi szefowie kuchni tworzą wspaniałe dania inspirowane 
sąsiednim krajem, Włochami. Ciepłe kolory wnętrza i sklepione sufity sprawiają, że kolacja w 
inspirowanej stylem włoskim Trattoria San Lawrenz jest nieformalnym i przyjemnym przeżyciem. 
 
Godziny otwarcia: 
Kolacja: od poniedziałku do niedzieli 19:00 do 22:30 
 
restauracja „L'ORTOLAN": bufet, z klimatyzacją, z tarasem, wymagany odpowiedni strój; rodzaje 
kuchni: śródziemnomorska 
 restauracja „TRATTORIA SAN LAWRENZ": a la carte, wymagany odpowiedni strój; rodzaje kuchni: 
włoska, śródziemnomorska 
 restauracja specjalistyczna „GAZEBO": a la carte, w terminie od czerwca do października, przy 
basenie; rodzaje kuchni: śródziemnomorska, regionalna 
 bar przy zewnetrznym basenie „POOL BAR": w terminie od czerwca do września 
 bar w lobby „IL-BALDAKKIN LOUNGE" 
 

Pool Bar  
 Gorące letnie dni przy basenie są wzbogacone o mrożoną herbatę, napoje orzeźwiające i 
wyrafinowane koktajle serwowane w komfortowym cieniu baru lub bezpośrednio przy basenie. 
 

Kempinski  Spa 
Oferuje szereg leczniczych i relaksujących wrażeń inspirowanych porami roku i lokalizacją, a wszystko 
to w charakterystycznym europejskim stylu. Zabiegi zostały opracowane, aby wykorzystać 
elementarną mądrość natury, aby uzdrawiać i przywracać równowagę ciała. 



 
Godziny otwarcia: 
Godziny leczenia: zimą 10.30 - 19.00 | lato: 09: 00-20: 30 
Kryty basen i fitness: 07.00 - 21.00 
Kryty basen otwarty dla dzieci (0-12 lat):    07.00 - 15.00 
 

Co oferuje hotel  
opieka nad dzieckiem (płatna)  
basen dla dzieci (1-12 lat, zewnętrzny, ze słodką wodą) 
Sport i Wellness 
strefa odnowy biologicznej Kempinski The Spa (dla gości w wieku 16+, w godzinach 7:00-21:00)  
 łaźnia parowa  
hammam  
sala fitness/siłownia (7.00-21.00)  
squash  
2 korty tenisowe 
masaże  
zabiegi kosmetyczne  
 centrum medycyny ajurwedyjskiej  
do dyspozycji gości 
winda  
 ogród  
basen zewnętrzny (ze słodką wodą, dla gości w wieku 13+)  
basen kryty (ze słodką wodą, podgrzewany) 
wyposażenie 
Wi-Fi (w całym hotelu, w cenie)  
 leżaki i parasole (przy basenie)  
ręczniki plażowe (w cenie) 
dodatkowe udogodnienia 
pralnia (płatna)  
parking  
 room service (płatny) 
karty: Visa, MasterCard, American Express 
 liczba pokojów: 140 
 

STANOWISKA na których pracowaliśmy 
W hotelu Kempinskim pracowaliśmy na takich stanowiskach jak:  
Kelner do obowiązków należało obsługa gości indywidualnych, obsługa grup 
zorganizowanych w tym imprez firmowych, przygotowywanie szkła do rożnego 
typu imprez, obsługiwanie bankietów, nakrywanie stołów, serwowanie dań 
oraz różnych napojów, wykonywanie obowiązków baristy, przygotowywanie 
śniadań oraz lunchy 



Food runner do obowiązków należało dostarczenie jedzenia klientom na bistro 
i pool bar, polerowanie naczyń, składanie serwetek i przygotowywanie stołów 
Kelner na Pool barze do obowiązków należało odbieranie zamówień od gości, 
przygotowywanie napoi, drinków, kawy, obsługa kasy fiskalnej, zanoszenie 
zamówionych napoi do stolika lub leżaka gościa 
Portier  do obowiązków należało witanie gości, noszenie ich bagażu do pokoju, 
noszenie im prezentów od hotelu, rozwiązywanie problemów gości oraz 
informowanie ich o godzinach otwarcia poszczególnych działów 
Housekeeping do obowiązków należało składanie ręczników, prasowanie  
pościeli  i serwetek ,robienie prania, sprzątanie pokoju, zmienianie pościeli , 
wycieranie kurzu oraz odkurzanie. 
 

 
 
 
 



 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
   Marta Melka , gr.2 


