
 

Erasmus beszámoló 

Lisszabon  

 

 

Szeptember elején érkeztem meg két diáktársammal együtt a Portugál fővárosba, Lisszabonba. Az első 

másfél hónapban eszméletlen jó időnk volt, nyári ruhában is majd megsültünk és többször is fürödtünk 

az óceánban. Október végével sajnos megérkezett az ősz, fokban egyáltalán nem volt rossz idő, csak 

ebben az időszakban nagyon kiszámíthatatlan az időjárás és bármelyik pillanatban eleredhet az eső, 

emellett a szél is elég erősen fúj. Azt tanácsolom, hogy eső kabátot/esernyőt mindenképpen vigyetek 

vagy szerezzetek be.  

 

Szállás  

Kollégiumban laktam, amit azért választottam, mert jóval olcsóbb, mintha albérletben béreltem volna 

szobát. Az egyetem bejáratától pár méterre fekszik, így elég kényelmes az óralátogatások 

szempontjából. Időben elküldtem a jelentkezést, így szerencsére egyágyas szobába kaptam helyet. 

Gyakorlatilag kis ’lakás’ részek vannak, amihez tartozik egy egyszemélyes és egy kétszemélyes szoba, 

illetve egy fürdőszoba, amit így hárman használhattunk. Szintenként pedig két konyha és egy mosásra 

kialakított kinti rész van. A mosógépek érmékkel működnek, amiket a recepciónál kártyás fizetéssel 

lehet kiváltani. 5 euróért négy darab érmét adnak, de egy mosáshoz elég csak 1 darab.  

Pár probléma adódott a szemeszter alatt, mint például eldugultak a lefolyók és beázott egyszer a fal, 

de pár nap alatt korrigálták. Radiátorok vannak a szobákban és viszonylag gyorsan be is kapcsolták őket 

(az albérletekben nincsen fűtés, így ajánlom, hogyha ott szeretnétek lakni, akkor mindenképp 

kérdezzétek meg a főbérlőt, hogy biztosítanak-e valami fűtésre alkalmas eszközt). Pár dologtól 

eltekintve én szerettem ott lakni, viszont a végén sajnos rossz szájízzel kellett eljönnöm. Nem 

mondhatnám túlságosan összeszedettnek a recepción dolgozókat, így inkább, ha kérdésetek van 

fizetéssel, vagy határidőkkel kapcsolatosan, akkor a szerződést tanulmányozzátok át. FONTOS! hogy a 

szemeszter végén az eljöveteletek előtt 15! nappal írjatok emailt a kollégiumnak, hogy pontosan mikor 

szeretnétek eljönni onnan végleg, különben plusz költségeket számolhatnak fel. 

  

Egyetem 

Az egyetem környéke rendezett, pálmafákkal és növényekkel teli. Emellett van egy hatalmas füves 

placc is, ahol néha a diákok szabadidőjükben ücsörögnek. Az iskola területén több tanulásra kialakított 

épület vagy szoba is található. A tanárok rendesek, szemeszter közben dolgozatok nem voltak, viszont 

a vizsga elég nehéz, úgyhogy arra tanulni kell.  

 

Biztonság 

Hallottam néhány dolgot és pár környékről is, ahová annyira nem biztonságos egyedül menni, de 

engem szerencsére semmiféle atrocitás nem ért. Sőt egyszer egy szórakozóhelyen kiesett a táskámból 



a telefonom és a megtalálója leadta a pultban dolgozóknak. Bár lehet, hogy csak én voltam szerencsés. 

Párszor mászkáltam éjjel egyedül is a városban, de egyszer sem éreztem magamat veszélyben. 

Tapasztalatom szerint az emberek nagyon kedvesek és segítőkészek.  

 

Vásárlás, étkezés 

Az árak picivel magasabbak, mint Magyarországon, de a Lidl-ben elég jó áron be lehet szerezni minden 

főzéshez valót. A kolesz alaksorában van egy iskolai ebédlő, ahol 2,75 euróért egy teljes menüt lehet 

kapni levessel, főétellel és desszerttel. Számomra nagyon pozitív volt, hogy húsos, halas és 

vegetáriánus ételek közül választhattunk mindennap és véleményem szerint iskolai menzához képest 

finoman főznek. A tradicionális ételeiket mindenképp próbáljátok ki, nekem egyik személyes 

kedvencem egy édesség, az eszméletlen finom Pastel de Nata.  

 

Utazás 

Lisszabonon belül gyönyörű részek és látnivalók vannak, de érdemes a városból kiutazva egyéb 

szépséges településeket és partokat is megnézni. Néhány ajánlás az én kedvenceim közül:   

 Sintra – a paloták városa Lisszabonból vonattal lehet eljutni, a retúrjegy 4,5 euróba kerül. 

Amint odaérkezik az ember egy teljesen más világ tárul a szeme elé, egy igazi kincsesdoboz. Én 

csak egy palotát, a Palácio Nacional da Pena-t, de leginkább a kertjét és az abból 

megközelíthető kilátót néztem meg.  

 



 Cascais – Boca do Inferno 

Szintén vonattal lehet megközelíteni Lisszabonból, ami ugyanúgy 4,5 euróba kerül oda-vissza. A 

hangulatos kis városkából pedig gyalog 20 percre található a Boca do Inferno.  

 

És hova érdemes még elmenni Lisszabonon kívül? Én a következőket javaslom:  

 Évora 

 Nazaré 

 Cabo de Roca 

 Fatime 

 Costa de Caparica 
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