Anna Lac
TURYSTYKA
Napędza mnie nieustanna ciekawość świata: nowe miejsca, ludzie,
zwyczaje. Praca w turystyce jest więc dla mnie czymś więcej niż
tylko pracą. To okazja to realizacji moich pasji. Angażuję się w inne
formy działalności turystycznej , a przede mną wciąż wiele miejsc i
doświadczeń. Wszystkie moje działania dają mi wiedzę, która jest
niezbędna wszechstronnemu specjaliście do spraw turystyki.

ZAWODOWO ZAJMUJĘ SIĘ: Pracuje w turystyce od ponad 20
lat. Zajmuje się organizacją wyjazdów grupowych, tworzeniem
programów i kalkulacją wycieczek objazdowych, pilotuje grupy,
zajmuję się rezerwacjami biletów lotniczych, noclegów oraz
ubezpieczeniami . Jestem animatorem społecznym. Od wielu
lat czynnie uczestniczę w kształceniu młodzieży , prowadzę
staże dla absolwentów szkół , na kierunku technik obsługi
turystycznej , które bazują na naszym własnym programie
szkoleniowym , który wykorzystujemy podczas szkoleń
turystycznych. W latach 2017-2019 działałam w
Stowarzyszeniu Kolbudy 24 na rzecz aktywności mieszkańców
gminy Kolbudy. Od 2020 roku , jestem działaczką i założycielka
Stowarzyszenia PTOO , którego głównym celem jest wspólne
działanie na rzecz wszystkich podmiotów związanych z ruchem
turystycznym, około-turystycznym w województwie pomorskim.
Z WYKSZTAŁCENIA JESTEM: specjalista ds. turystyki,
szkoleniowcem, przedsiębiorąca.
OD ILU LAT PRACUJĘ W ZAWODZIE: 20 lat
3 SŁOWA KTÓRE MNIE NAJLEPIEJ OPISUJĄ: Marzycielka,
twardo stąpająca po ziemi, pełna pasji optymistka.
Z CZEGO ZAWODOWO JESTEM NAJBARDZIEJ DUMNA:
moja pasja to również moja praca.
PODCZAS SPOTKANIA OPOWIEM CI: jak wygląda praca w
biurze podróży, jakie wymagania powinien spełniać pracownik
biura podróży, czy praca w biurze podróży jest trudna, jakie
wykształcenie powinien posiadać pracownik biura podróży.

Jakie są najbardziej inspirujące strony/blogi/profile na FB lub
Instagramie, które Pani śledzi?
Wszystkie strony związane z podróżami.
Jakie są najbardziej inspirujące osoby, o których według
Pani/Pana warto pamiętać i czerpać z nich inspirację?
Bardzo inspirującą osobą jest Tomek Michniewicz. To jedna z
tych postaci, która udowadnia, że praca nad sobą jest bardzo
ważna, że nic nie spada z nieba i warto się wysilić, by móc
osiągnąć założone cele. Jest zawodowym podróżnikiem.
Karol i Ola Lewandowscy znani są jako podróżniczy duet
„Busem przez świat”. Od prawie dekady podróżują starym,
kolorowym busem po najrozmaitszych zakątkach świata.
Prowadzą poczytnego bloga, nagrywają filmy z wypraw, wydali
kilka książek o podróżach po świecie, a na ich prelekcjach
gromadzą się tłumy.
Oczywiście zawsze chętnie oglądam programy z Martyną
Wojciechowska, Beata Pawlikowska a ostatnio coraz częściej
wracam do kulinarnych podróży Makłowicza .
Interesuje mnie enoturystyka a ostatnio tak modny temat
turystyki zrównoważonej wellbeing wydaje mi się że to właśnie
będzie turystyka przyszłości.

Z jakich narzędzi organizujących pracę najchętniej Pani
korzysta? Jakie narzędzia on-line/aplikacje warto sprawdzić?
Każda podróż zaczyna się od mapy!
Co Panią najbardziej motywuje?
Poza finansami do pracy motywuje m.in. atmosfera zaufania i
wsparcia , możliwość rozwoju, równowaga między życiem
osobistym a zawodowym, rozwój osobisty i zawodowy,
możliwość podróżowania.
Książka/film/wywiad, które Pani najczęściej poleca:
Ostatnio przeczytałam książkę napisana przez Materne i
Manna, jest to dla mnie podróż do przeszłości i na dodatek
wprawiająca w dobry nastrój.
Podróże małe i duże, czyli jak zostaliśmy światowcami Autor:
Mann Wojciech , Materna Krzysztof.

