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Utazás
Tekintettel arra, hogy Portugália egy olyan hely, ahova nem jár fapados járat Magyarországról, a
lényegesen drágább TAP légitársaságot kellett választanunk, amely oda-vissza 70,000 forint volt.
Illetve akkor nem teljesen voltunk tisztában vele, hogy milyen egyéb átszállási lehetőségek vannak.
Az ára ellenére komoly előnye volt, hogy összesen 3,5 óra volt az út, több szolgáltatást kaptunk és a
legfontosabb az Erasmusosok esetében, több bőröndöt is feladhattunk felár nélkül. Az Erasmusos
hallgatókat megilleti egy 10 kg-os súlykedvezmény, ami nem kis segítség volt. Aki viszont szeretné
olcsóbban megúszni, annak az egyik legjobb lehetőség, ha Madridban átszáll és vonattal folytatja az
útját, amit ha időben foglal, csak 25 euro és bármennyi csomagot szállíthat (www.renfe.es). A másik
lehetőség Brüsszelben átszállni. Viszont ez sokkal tovább tart, és ha valaki sok bőrönddel megy,
annak nem lesz egy élmény átmetrózni, vagy átbuszozni a repülőtérről a vonatállomásra vagy a másik
repülőtérre. Lisszabonban viszont már nagyon egyszerű volt. A piros metro pont a repülőtérről indul
és a Sao Sebastiao állomásig megy, ahol az egyetem van. Ott már csak el kellett gurulni a
macskaköveken a kollégiumig.
Szállás
Akármennyire is egyszerűnek hangzik, nem ajánlom senkinek a kollégiumot. Valóban ott van az
egyetemmel szemben (Szó szerint. Én olyan szobát kaptam ahova be lehetett látni az egyetemről.) és
első ránézésre nem is drága. Viszont a szolgáltatások nem voltak kielégítőek. A legnagyobb tévhit
Portugáliával kapcsolatban, hogy lényegesen jobb idő van, mint itthon. Valójában állandóan fúj a szél,
sok az eső és áprilisig kifejezetten hideg volt. Mindannyian megbántuk, hogy nem vittünk télikabátot.
Ennek ellenére, mire megjavíttattam a kollégiumban a radiátort, március elején már le is kapcsolták
mondván, hogy hamarosan jön a jó idő. Valójában azután jött az igazi hideg. Már alig vártam, hogy
elköltözhessek abba a lakásba, amit már február végén kinéztem, illetve véletlenül találtam. Ott több
Erasmusos oldalon hirdettek ingatlanokat, ahol kevesebb pénzért jobb körülmények voltak mint a
kollégiumban, illetve annyi pénzért már teljesen új lakásban, nagy közös helységgel is lakhattam
volna, de még le kellett laknom a depositumot, így csak április 1-én tudtam elköltözni. Mindenkinek
inkább ajánlom, hogy mielőtt kimegy, nézegessen a facebookon oldalakat pl.: Erasmuslisboa2014,
ESN, Erasmus Housing Lisbon stb. Ezeken tényleg sok és jó lakás közül lehet olcsón válogatni (még a
budapesti árakhoz képest is). Végül elköltöztem Bairro Alto-ba, ami az ottani szórakozónegyed és
nem mellesleg az a belvárosban van, ahonnan könnyebb volt bárhova eljutni; de ugyebár ezek a
dolgok soha, sehol sem zökkenőmentesek.

Az egyetem
Az egyetemen sajnos nem volt sok óra angol nyelven, viszont bármelyiket fölvehettük és végül
vizsgázhattunk angolul. Így sajnos egyikünknek sem volt sok tantárgya. Hogy hasznosan kitöltsük az
így ránkmaradt időt, kénytelenek voltunk azt szocializálódással illetve nyelvtanulással tölteni. Az
egyetem másik karán biztosítottak nekünk nyelvtanfolyamot 50 euróért. Mind a jogi-, mind a
társadalomtudományi karon nagyon megszerettük az oktatókat és hetek alatt nagyon jó kapcsolat
alakult ki velük. Szerencsére elmondhatom, hogy minden tanárunk érdekes, karizmatikus személyiség
volt, komoly szaktudással, akik pozitívan hatottak fejlődésünkre és a jogászi szakma iránti
affinitásunkra.
Az iskola melletti szabadidő kitöltése
Már alapból az Erasmus egy nagy buli, de Lisszabonban a legjobbak a szórakozási lehetőségek. Heti
szinten voltak kirándulások, mindig máshova (Porto, Sintra, Sevilla stb.), sok ingyenes múzeum a világ
minden tájáról „ősszegyűjtött” kincsekkel vagy egyéb más érdekes látnivalókkal (Ancient Art Museum,
Orient Museum, Museu Colacao Berardo stb), szórakozóhelyek és kocsmák, illetve focimeccsek,
vetítések a parkban, stb. A legnagyobb esemény a félévünk során a tavaszi szünet volt, amikor is
mindenki elutazott Algarve-ba. Ott szerencsére nem volt olyan hideg az óceán és valamiből kifolyólag
nem voltak felhők sem, így ott nagyon jó idő volt és végre kifeküdhettünk a gyönyörű strandokra.
Végül minden nap mentünk valahova és minden hét másmilyen volt. A sok utazás miatt több időnek
is tűnt, így az egész olyan volt mint egy egyéves nyaralás.

Összesítés
Én úgy gondolom, hogy mindent egybevetve Lisszabon a legjobb hely az Erasmusra. Amellett, hogy a
legolcsóbb Nyugat-európai ország, megismerhetjük Európa egy teljesen másik oldalát is. Kulturálisan
mást nyújtott mindannyiunknak, mint amire számítottunk. A portugáloknak megvan a saját világuk és
a brazil kultúra is egyértelműen megnyilvánul. Az árak a magyországiakkal vetekedtek, sőt, mivel
itthon is sok élelmiszert Spanyolországból importálnak, ugyanazokhoz olcsóbban hozzá lehet jutni
Portugáliában (pl.: 70 cent/kg az eperért, vagy 40 cent egy egész dinnyéért). Továbbá ha valaki utazni
szeretne, mert biztos fog, a szállás árak is sokkal olcsóbbak. 10 eurónál egyik utazás során sem
költöttünk többet szállásra naponta, tényleg szép, új szállásokon. Mivel mindenki állandóan utazik,
nem utitársat sem nehéz találni. Általában elég volt csatlakozni egy csoporthoz. Ezek mellett ne
feledkezzünk meg a tanulásról sem. A színvonalas oktatás mellett egy igen széles körben beszélt
nyelvről van szó, amit érdemes megtanulni. Végül Lisszabonban több ezer cserediák tanul félévente
így a nemzetközi kapcsolatok kiépítése sem utolsó szempont, de emellett több magyar diákkal is
életre szóló barátságok alakultak ki. A legjobb része volt az egésznek, hogy mindezekre szórakozás
mellett volt lehetőségünk.

