
Wygląd hotelu “Elias Beach” 
 

Na pierwszy rzut oka hotel wywierał ogromne 
wrażenie, przed wejściem posadzone były palmy 
i piękne drzewa z kolorowymi kwiatami tak jak 
różnego rodzaju krzewy. Hotel był bardzo wysoki 
można było doliczyć się co najmniej 13 pięter lub 
więcej. Po przejściu przez samo otwierające się 
oszklone drzwi ukazywał się wielki hall, po lewej 
stronie od wejścia znajdowała się płytka fontanna w 
nowoczesnym stylu, a nieco dalej gdybyśmy poszli 
prosto był sklep z różnego rodzaju pamiątkami od 
czapek po ozdobne talerze. Po prawej stronie znajdowało się wejście do restauracji i bufetu. 
Bufet był podzielony na 2 strony: po prawej stronie znajdowały się oszklone miejsca, gdzie 
kucharze przygotowywali posiłki wyniesione z kuchni po tej samej stronie, po lewej stronie 
były stanowiska, gdzie można było wziąć sobie na talerz co się chciało na zasadzie 
szwedzkiego stołu. Gdy wchodziliśmy do restauracji wszystko było czyste i przygotowane w 
bardzo profesjonalnym stylu. Idąc dalej przez restaurację wychodzimy na patio, z barem które 
jest drugą częścią restauracji. Na zewnątrz stała mała kaplica, w której można było wziąć ślub 
kościelny, zaraz za kaplicą znajdowały się 2 przepiękne baseny z miejscem, gdzie można było 
wziąć czysty ręcznik i oddać brudny. Dokoła basenów znajdowały się długie białe leżaki, gdzie 
można było odpocząć i delektować się drinkiem zamówionym na basenowym barze. Idąc za 
basen możemy zobaczyć pustą tawernę “Blue Paradise” jest ona czynna jedynie w 
późniejszych godzinach, posiada widok na morze i na pomost z ołtarzem dla par ślubnych. Gdy 
wejdziemy po schodach na 1 piętro zaraz zobaczymy recepcję, na lewo od niej znajduje się bar 
jak i po prawej stronie. Jeżeli chodzi o wielkość to prawy bar jest większy i jest on podzielony 
na 3 oddzielone od siebie szklanymi przesuwanymi drzwiami sale, jedne z wyjściem na balkon 
a reszta jest umiejscowiona tylko w środku. 

Perspektywa pracownicza różni się jedynie tym, że do hotelu wchodzi się od tyłu od 
strony zaopatrzenia, mija się chłodnie, pokój mechaników i wchodzi się do szatni. Później 
mijamy pokój house keeping, gdzie sortowane są wszystkie brudne rzeczy i wchodzi się do 
windy, na 1 piętrze znajduje się bufet pracowniczy, a obok niego znajduje się kuchnia zimna i 
ciepła, gdzie przygotowywane są wszystkie posiłki. Na piętrze 2 znajduje się jednostka 
mieszkalna z salą konferencyjną i pokojem, w którym możemy prasować. Ostatnią różnicą jest 
to że jeżeli jesteśmy na restauracji to większość czasu na tyłach: w barze, w pokoju do 
polerowaniu sztućców i w zmywalni gdzie wszystko jest czyszczone tylko i wyłącznie z 
restauracji. 
 

 
 


