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Először is szeretnék minden érdeklődőt arra buzdítani, hogy jelentkezzen az Erasmus-

program keretében külföldi egyetemre. Rengeteg élménnyel, tudással, új, szélesebb látókörrel 

gazdagodhatsz meg. Nem csak ismeretekben lesz nagyobb a tudásod, megtanulsz egyedül 

élni, nyitni mások felé, más kultúrájú emberek felé, fejleszted a problémamegoldó 

képességedet, és felelősségtudatosabb leszel. Természetesen a nyelvtudásod is rengeteget 

fejlődhet. Magam sem gondoltam volna, mennyi előnyben részesülök kiutazásom során.   

 

Miért választottam Utrecht-et? 

 

Utrecht egy olyan városnak tűnt számomra, amely nem a legnagyobb, legforgalmasabb város, 

ahol mozdulni nem lehet, de mégis van élet, méghozzá nagy egyetemi élet. Ez be is 

igazolódott, rengeteg diák tanul Utrecht városában. A város hangulata csodálatos, már a 

látképe is magával ragadott. A város tényleg úgy néz ki, mint a képeken, de ha ott élsz, ez a 

látvány még csodálatosabb.  

 

         
 

Első dolog, amit el kell kezdened, miután elnyerted a támogatást, elkezdeni szállást keresni. 

Amennyiben az iskola nem biztosít kollégiumot, ez nagyon fontos, és nehézkes procedúra. 

Nem egyszerű szállást találni, rengeteg a diák. Én végül közösségi oldalon egy csoportban 

találtam szállást.  

 

Érdemes rákeresni, több ilyen csoport is van, amelyekről én tudok (facebook):  

 Kamer Te Huur Utrecht 

 Kamer in Utrecht 

 Kamer/ studio te huur 

 Utrecht International Students 



 

Ezen kívül hasznos oldalak a szálláskereséshez: 

 www.kamernet.nl 

 www.studentenkamers.nl 

 

Kiutazás 

A kiutazás szerintem repülővel a legegyszerűbb. Több városba is indul Budapestről repülőgép 

Hollandiába, körülbelül 2 óra a repülőút. 

Budapest-Eindhoven: 

Talán ezen az útvonalon lehet a legolcsóbb repülőjegyeket találni, innen Utrecht városába 

busszal, majd vonattal lehet eljutni.  

401-es busszal Eindhoven Airporttól – Eindhovenbe kell menni, ahol a busz letesz, ott van a 

vonatállomás, ahonnan egyenesen megy vonat Utrecht Centraalba.   

A busz és a vonat együtt 16,50 Euró. 

Budapest-Amsterdam: 

A repülőjegyek változó árban vannak, így érdemes ezt az útvonalat is megnézni.  

Amsterdamból Utrechtbe az eljutás egyszerű, és gyors. A vonatállomás közvetlen a 

repülőtéren megtalálható. A vonatút 8,70 Euró.  

Érdemes megnézni mindkét lehetőséget.  

 

Utazás Hollandián belül 

Az utazás Hollandiában nekem személy szerint az utazás tetszik Hollandiában. Jól ki van 

építve vasúthálózata, más városokba is könnyen el lehet jutni. Az utazások ára viszont nem 

olcsó.  

Ajánlanám nektek elsősorban a 9292.nl oldalt, ahol megtervezhetitek utazásotokat, itt az 

aktuális utazás ára is fel van tüntetve. 

Egy másik oldalon pedig bővebb információt kaphattok a chip kártyás megoldásról, ugyanis 

minden közlekedési eszközön ez a rendszer működik. Amennyiben nem sokat utaztok, 

természetesen lehet jegyet is vásárolni, de sokszor többe kerül az utazás, mintha kártyával 

mennétek. Bővebb infók erről: ov-chipkaart.nl 

Mindekét oldalt be lehet állítani angol nyelvűre. 

Azonban, ha eljutottatok a célvárosba, ajánlom a biciklizést. Mindenki ezzel közlekedik, 

Utrechtben nem volt olyan útszakasz, ahol ne lett volna kiépített, széles bicikliút.  

 
Bicikli közül nem érdemes jó biciklit kivinni, illetve venni sem, mert sajnos ellopják. 

Általában használt bicikliket adnak-vesznek a diákok, egymás körében. Erre lehetőség az 

Utrecht International Students facebookos oldalon van, ezt ajánlanám nektek elsősorban, és 

nem a bicikliboltokat. 

 

 



Marnix Academie 

Az iskola tanárokat képez, kifejezetten e területen érdeklődők járnak ide. Az iskola szép, 

modern, befogadó a külföldi diákokkal szemben. Az erasmusos csoportban több holland diák 

is tanult, akik nagyon nyitottak és segítőkészek voltak. Amit még érdemes tudni, 

Hollandiában az óvoda-iskola rendszer egybe lett vonva, 4 éves kortól kezdődik az általános 

iskola. Érdekes volt ezt látni, a hasonlóságokat és a különbözőségeket a holland-magyar 

oktatási rendszer között. Volt szerencsénk gyakorlatot is végezni a kiutazásunk alatt. 

Az iskola honlapja: http://www.marnixacademie.nl/ 

 

Költségek 

Hollandia magyar szemmel nem olcsó, én ajánlom nektek, hogy az erasmusos támogatáson 

felül készüljetek plusz pénzzel. A szállások nem olcsók, a támogatás nagy részét, vagy az 

egészet is kitölthetik.  

Az én szállásom 400euro volt havonta. Volt olyan, akinek kicsit olcsóbb 350, de ismerek 

olyat is, akinek 500euro volt havonta. 

 

Végül azt ajánlom még nektek, hogy ha Hollandiába, de igazából bárhova utaztok, 

látogassatok meg több várost. Hollandiában Amszterdamot, Hágát, Rotterdamot mindenképp 

ajánlom. 

Remélem találtatok hasznos információkat, amennyiben lenne még kérdésetek e-mailen 

keresztül keressetek meg: szabonikoletta93@gmail.com. 


