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CORRALEJO

 Corralejo on pikkukaupunki 

ja kalastajakylä 

Fuerteventuran saaren 

pohjoiskärjessä.

 Hallinnollisesti Corralejo

kuuluu La Olivan kuntaan.

 Asukkaita Corralejossa on 

noin 16 000. 

 Kaupunki jakautuu 

vanhaankaupunkiin ja 

hotellialueeseen



CORRALEJO & LANZAROTEN SAARI

JA POPCORNKIVEÄ RANNALLA



CORRALEJO & VALKOISIA TALOJA JA LAAVARANTAA



CORRALEJO & SURFFAREITA JA 
VALKOISIA TALOJA



CORRALEJO & DYYNEJA



CORRALEJO & TAPAKSIA



6.10.2020

 Tutustuimme yhteistyökumppaniimme Eduacation & 
Mobility, kordinaattoreina Siti ja Fuen.

 Tutustuimme opiskelijoiden työpaikkoihin: Hotel 
Arena Suite ja Oasis Papagayo Resort sekä kävimme 
katsomassa opiskelijoiden asuntoja (Las Dunas).

 Kävimme katsomassa mm. paikallisen markkina-
alueen.

 Hotel Arena Suite ei ole paras mahdollinen työpaikka 
opiskelijoillemme, koska hotelli on suunnattu aikuisille 
ja he eivät osallistu päivisin aktiviteetteihin, illalla 
enemmänkin.

 Oasis Papagayo Resort on iso hotelli, jossa paljon 
aktiviteetteja ja lapsia. Täällä oli paljon opiskelijoille 
tekemistä. Ohjaaja toimii mahtava Victor. Hotellissa on 
suomalaisia asiakkaita.

 Las Dunasin asunnot ovat hyviä asuntoja (rivitalo). Ne 
ovat kahdessa kerroksessa, alhaalla 3 makuuhuonetta 
kahdella sängyllä, ylhäällä keittiö, olohuone ja parveke, 
alhaalla ja ylhäällä wc/kylpyhuone.  Rivitalot ovat 
aidatulla alueella, jossa oma uima-allas. Opiskelijoilla 
on käytössä langaton nettiyhteys.



MOBILITY & 

EDUCATION

 Siti (kuvassa) vastaa

opiskelijoiden asunnoista ja 

vie opiskelijat työpaikalle

ensimmäisenä päivänä.

 Fuen hoitaa ”ongelmia” 

esimerkiksi työpaikoilla.



HOTEL ARENA SUITES



OASIS PAPAGAYO RESORT



OASIS PAPAGAYO RESORT



OASIS PAPAGAYO RESORT JA AARON 

TYÖNTOUHUSSA



OPISKELIJOIDEN ASUNTO LAS DUNAS



OPISKELIJOIDEN ASUNTO LAS
DUNAS



PAIKALLISET 

MARKKINAT 

JOKA TI JA SU



7.10.2020

 Johanna tutustui Heidin työhön Hotel Arena

Suitessa (Heidin ensimmäinen työpäivä) ja Tanja 

Lydian työhön Tourism Events and Dance (Lydian

ensimmäinen työpäivä).

 Tutustuimme opiskelijoiden työpaikkaan (Hotel 

Oasis Village).  Johtajana toiminut 20-vuoden ajan 

saksalainen nainen, jolla oli erittäin hyvin langat 

käsissä.

 Kävimme Fuen kanssa tapaksilla paikallisten 

suosimassa ravintolassa Corralejon vanhassa 

kaupungissa.

 Hotel Oasis Village on suuri hotelli, jonka 

animation tiimissä on paljon työntekijöitä. 

Opiskelijoilla riittää tekemistä tässä hotellissa.

 Hotellissa on paljon rankalaisia asiakkaita, joten 

ranskankielestä on hyötyä.

 Tässä hotellissa on myös suomalaisia asiakkaita.



HOTEL OASIS 

VILLAGE



8.-9.2.2020

 Viikonloppuna tutustuimme paikalliseen kulttuuriin 

tyttöjen kanssa.

 Kävimme kiertämässä vielä opiskelijoiden 

työpaikkoja ja asuntoja.

 Jututimme Saria, joka työskentelee ja asuu Oasis 

Dunasissa. 

 Oasis Dunasin asunnot ovat ahtaita ja kuluneita, 

joten en voi suositella niitä meidän opiskelijoille.  

Opiskelijoilla ei ole käytössä langatonta 

nettiyhteyttä. Hotellin uima-allasta ei saa opiskelijat 

käyttää. 

 Työpaikkana Oasis Dunas on kiva paikka, jos vain 

asiakkaita riittää. Sari työskentelee lastenkerhossa 

ja Heidi animation tiimissä.  Alkutalvi on ollut 

todella hiljainen hotelissa, joten Sari valitteli 

tekemisen puutetta. Ravintolan puolella töitä 

riittäisi. Nyt hotellissa on selvästi vilkastunut 

eurooppalaisten lomien vuoksi.



OASIS DUNAS



10.2.2020

 Maanantaina ennen kotiin

lähtöä selviteltiin Sitin ja 

Fuen kanssa opiskelijoiden

asunto-ongelmia ja ongelmia

työpaikoilla.  Aaron, Heidi ja 

Lydia vaihtoivat asuntoa. 

Heidi vaihtoi työpaikkaa

epäasiallisen ohjaajan vuoksi.


