
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kedves leendő Erasmusosok ! 
 
 
Alábbi beszámolóm, úgymond egy kis útravalóul szolgál Nektek, akik most vagytok abban a 
szerencsés helyzetben, hogy a csodás Portugáliába költözhettek. 
 
A többiek, akik csak azért kattintottak ide, hogy elolvassák mi várhatna rájuk, meleg szívvel 

ajánlom az Erasmust és Lisszabont, ha tehetitek menjetek, csináljátok, életre szóló élménnyel 

lesztek gazdagabbak! 
 
Én is azok közé tartoztam, akik Lisszabonban tölthették a tavaszi szemeszterüket, ezt a lehetőséget 
még egyszer nagyon köszönöm. 

 

Februárban érkeztem ki, a hónap végéig viszonylag hűvös idő volt, de nem mellesleg napsütéssel. 

Arra figyeljetek mielőtt kiköltöztök, hogy megkérdezzétek a leendő szállásotok tulaját ,hogy fűthető 

e a szoba amiben lesztek /illetőleg tud e biztosítani nektek hősugárzót ,hogy ne legyen kellemetlen 

az első pár nap a paradicsomban. Én egy fejem nagyságú hősugárzót használtam a hónap végéig, ami 

bőven elég volt, mondjuk a szobám nem volt 50 m2 , ez sem vitás. Márciusban már pólóban jártunk, 

utána egyszer sem kerültek elő a bőrkabátok. 
 
Kinttartózkodásunk alatt 2 kezemen megszámolom hányszor esett az eső, szóval az időjárás hibátlan 
volt. 
 
Ajánlatos venni edző bérletet (pl. Pump),mert a portugálok nem viccelnek az ételekkel , egyszerűen 
fantasztikus az a kulináris vonal, amit művelnek. 
 
Az élelmiszer árak olyanok, mint nálunk, gyümölcsöt viszont érdemesebb a 
sarki zöldségesnél/gyümölcsösnél venni, sokkal édesebbek. 

 
A szállásom a zöld metró vonalán Arroios megállónál volt, a közlekedés onnan tökéletes, bárhova 
akartál eljutni. Nem a legpatinánsabb környék Lisszabonban, viszont az tuti, hogy Lisszabon 
boltjainak a 80%-a 300-méteres körzetben volt, ami nagyban megkönnyítette a mindennapokat.  
A piros lámpa fogalma a gyalogátkelőkön mondhatni nem létezik a helyi lakosok számára, a 90 éves 
néni bottal mutogatva üvölt a sofőrökre, amikor épp kiszalad eléjük. Általában nagyon rohannak, 
de arra a fél év alatt nem jöttem rá, hogy hova. 

 
Ha megérkeztél Lisszabonba, egyből kérvényezz a jegyárusító ablaknál kártyát (12euro körül van), 
amire aztán a havi bérlet árát töltöd majd fel. Pár nap úgyis mire megérkezik, így érdemes minél 
előbb elintézni, illetőleg szükséged lesz igazolványképre is!  
Igazolványképet lehet az aluljárókban is csináltatni, csak ne legyél olyan naiv mint én, aki azt hitte, 
hogy ha majd az (1)-re kattint akkor egy db igazolványképet ad ki az automata. Igazából nem baj, 
sosem volt még magamról A/4-es mellképem! 



 
Az egyetem. Universidade Nova de Lisboa. Mesés campusa van, hihetetlen, hogy vannak olyan 
sulik ahol pálmafákat látsz ha körbenézel !!! Az oktatók többsége kedves, nem kell megszakadni, 
viszont a vizsgákat nem adják könnyen, úgyhogy tanulni kell.  
Tökéletes arra a suli, hogy fejleszd a szaknyelvi angolt is. 
 

 
A biztonság. Én, személy szerint, teljesen pozitívan tudok csak nyilatkozni. 
 
Hallottam mendemondákat, hogy mennyire veszélyes pár környék és ne menj arra éjszaka, főleg 
ne egyedül. Ez Intendente- Martin Moniz környéke.  
Én volt, hogy sétáltam arra, egyedül, éjjel és semmi ilyet nem tapasztaltam. A mi utcánk 
mellett is volt egy késdobáló hely, de ott sem volt semmiféle affér, soha. 

 
Utazás, látnivalók.  
Igazából bármerre indulsz, csak szépségbe botlasz! Vannak kötelező helyek, pl észak felé indulva 
Porto, vagy lent délen Algarve.  
Februárban van egy frankó kis karneváljuk Torres Vedrasban amit érdemes nem kihagyni, 
(~60km Lisszabontól), viszont ha nem bírod a tömeget, akkor nem neked való. 

 
Dióhéjban ennyi, ha bármi kérdéssel kapcsolatban tudok segíteni, nyugodtan írjatok! 
rebeka.lakos@gmail.com  
Lakos Rebeka 

 


