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A 2019/20-as év őszi szemeszterét volt szerencsém eltölteni Lengyelország 

egyik leggyönyörűbb történelmi városában, Krakkóban. Hogy miért pont 

Lengyelország, annak több oka is van. Alaposan gondolkodtam rajta, hogy 

a rengeteg város közül melyiket is válasszam, végül Krakkó felé húzott a szívem. 

Gyönyörű architektúrájával, nyüzsgő városi életével kitűnik a többi lehetőség 

közül. Az egyik legnagyobb városa Lengyelországnak, viszont nem közelíti meg 

méretével és lakosságával a fővárost, Varsót, így azok akik nem kedvelik a túl 

zajos fővárosi környezetet kellmesebben érezhetik itt magukat. Viszont akik 

jobb szeretik a nagyvárosok mozgalmas életét, azok sem fognak itt unatkozni. 

Szórakozásra rengeteg lehetőség van, akár éttermekre, érdekes helyi bárokra, 

színházra, múzeumra gondolunk, de ezen kívül még sok mást is 

felfedezhetünk Lengyelország második legnagyobb városában. Persze kiutazás 

előtt mindenki az utazás és intézkedés praktikus része miatt aggódik, úgyhogy 

erről is szeretnék bővebben írni, hogy könnyebben menjen a folyamat. 

 

A kiutazásnak több módja van. Mivel felvidékről származom, számomra 

a leggyorsabb mód a vonattal és busszal való utazás. Vonattal elutaztam 

Brünnig és onnan FlixBus-szal egyenesen Krakkóba. Voszont FlixBus-szal 

lehetőség van elutazni Budapestről Krakkóba egyenesen, átszállás nélkül. Az út 

kb. 7-8 óra, viszont meglehetősen olcsó. Attól függően, hogy milyen hamar 

foglalunk a jegyet, az árak variálódhatnak 4500 Ft-tól 8000 Ft-ig, de ez változó. 

Viszont ilyen messzi útra ez kifejezetten jó ár. Akik nem kedvelik a hosszabb 

utazást, azoknak lehetőségük van repülővel utazni. A reptérről taxival, vagy 

akár busszal is el lehet jutni az egyetem kollégiumáig (Za Kolumnami), 

méghozzá a 208-as busszal, ami pont közvetlen mellette áll meg. 

A távolsági buszok általában a Dworzec Glówny / Dworzec Autobusowy 

megállóban állnak meg, innen is lehet busszal továbbutazni a városban, de 

ajánlatosabb inkább taxit használni ha első alkalommal vagyunk Krakkóban, 

mivel a mérete miatt nem nehéz eltévedni. És persze a csomagok miatt is 

kényelmesebb megoldás. 



A felajánlott kollégium, Za Kolumnami, havi ára 130 euro, vagyis kb. 42 000 Ft, 

amit kiutazás előtt egyszerre kell átutalni a félévre. Jó minőségű kollégium, 

ketágyas szobákkal, amik igen jó állapotú bútorokkal, hűtővel és külön 

fürdőszobával (zuhany, wc) vannak felszerelve. Minden folyosón van egy közös 

konyha. Kezdetben a wifi-vel voltak gondok, viszont ezt kábellel meg lehetett 

oldani, később pedig orvosolták a problémát. 

Az egyetem viszonylag új, ezért nem köthető hozzá történelmi múlt. A szakok 

nehézsége variálódik. Én angol szakon tanultam, ugyan kellett dolgozni, de nem 

volt kifejezetten nehéz, ezért volt elég idő kihasználni a város adta 

lehetőségeket.  

Az első héten mindenképpen ajánlatos részt venni a városnéző körúton. Sok 

látványosságot tekinthetünk meg és kisebb lesz az esélye, hogy egyedül 

eltévedjünk. Tárgyválasztáskor lehetőségünk van beiratkozni egy alapfokú 

lengyel tanfolyamra, amit érdemes megfontolni, mivel szembesülhetünk nyelvi 

nehézségekkel, ha angolul próbálunk kommunikálni.  

A tömegközlekedés miatt érdemes beszerezni a havi, vagy az egész 

szemeszterre vonatkozó bérletet. Az egyetemtől kapott diákkártyát kell 

feltölteni a válaszott összeggel, akár automatáknál, akár tömegközlekedési 

irodáknál. Villamossal és busszal bárhova el lehet jutni, hasznos applikáció erre 

a „Jakdojade“ nevű app, ami megmutatja az összes lehetéges útvonalakat két 

desztináció között.  

Krakkó, és főleg az a körzet ahol a kolégium található, kimondottan diákváros. 

Rengeteg egyetem és kollégium található itt, és akármerre is mész akármelyik 

napszakban, biztos lehetsz benne, hogy lesznek ott egyetemi diákok. Ezért is 

biztonságos város. Szinte mindig akadnak körülötted az utcákon korodbeliek. És 

nem mellesleg partikból sincs hiány. A program diákjai nagyon barátságosak 

voltak és mivel ugyanazon az emeleten laktunk, nagyon könnyű volt 

összebarátkozni.  

Szóval, ha szeretnél felfedezni egy új kultúrát de mégis kicsit ismerősebb 

környezetre vágysz, szereted a gyönyörű történelmi városokat és szeretnél sok 

új barátot szerezni, akkor Krakkót mindenképpen tudom ajánlani, mint egy 

kiváló lehetőséget. 


