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Bretagne fővárosába, Rennes-be augusztus 31-én érkeztem. A kiutazásom előtt egy hetet Zürichben 

töltöttem, így vonattal mentem Franciaországba. Zürichből Párizsba, majd Párizsból Rennes-be is TGV-

vel utaztam, ami a leggyorsabbnak és legköltséghatékonyabbnak bizonyult. 

A kiutazásom előtti tennivalók közül, a szállás keresést emelném ki, ami a legfontosabb, és amit időben 

el kell kezdeni. Jelentkezni lehetett az egyetemi kollégiumba, viszont visszajelzést csak augusztus 

legvégén kaptam, ezért a biztonság kedvéért Facebook-os csoportokban is elkezdtem szobákat 

keresni. Végül kollégiumi szobában sikerült megszállnom.  

A szobában egyedül laktam, volt egy tisztálkodó sarok is, viszont a vizesblokk és a konyha az közös volt. 

Fontos, hogy ágyneműt, huzatot nem adnak a kollégiumban, ahogy konyhai eszközöket sem, ezeket be 

kell szerezni magunknak. Ezért a szobáért 165 EUR-t fizettem havonta.  

Az érkezésemet megkönnyítette az, hogy az Erasmus Buddy programban részt vettem, így a 

vasútállomáson már egy helyi egyetemista várt, aki elkísért a kollégiumba, megmutatta a legfontosabb 

helyeket, beavatott a tömegközlekedés rejtelmeibe és bármikor kérdésem volt, segítségre volt 

szükségem, azonnal válaszolt és segített. Ha van lehetőség buddy-t kérni, mindenképpen ajánlom, 

mert tényleg nagyon megkönnyíti az első heteket, ha van kihez fordulni a problémákkal. 

A lakhatással kapcsolatban még egy fontos tudnivalót osztanék meg. Franciaországban lehetőség van 

lakhatási támogatást (CAF) kérni egyetemistáknak, helyieknek és külföldieknek is. Négy 

dokumentumra van szüksége az igényléshez, anyakönyvi kivonatra, személyi igazolványra, európai 

egészségügyi kártyára és francia bankszámlára. Bankszámlát nyitni Franciaországban időigényesebb, 

mint Magyarországon, mert minden ügyfélnek saját ügyintézője van, így a bankszámla nyitás előtt 

időpontot kell kérni a bankban. Körülbelül 1-2 hétbe telt, mire az időpontot megkaptam és a 

bankszámlát sikerült megnyitni. 

Szeptember első hetében sok olyan programot szerveztek a külföldi diákoknak, ahol jobban 

megismertük a várost és egymást. Az egyetem által szervezett orientációs napon részt vettem, ahol a 

francia koordinátorunk, Benoit megmutatta az egyetemet, a könyvtárat, a menzát és minden hasznos 

információval ellátott minket.  

Rennes-ről tudni kell, hogy nagyon pezsgő kis város, tele helyi és külföldi diákokkal, és a városnak 

számos egyeteme van. Minden campuson, van könyvtár, menza, ahova bármelyik diák bemehet. A 

menzán 3,75 EUR-ért (a legolcsóbb opció) rendesen meg lehet ebédelni, a könyvtárak pedig nagyon jól 

felszereltek.  

Az egyetemen sportolási és nyelvtanulási lehetőség is van ingyenesen. Nagyon sok sport közül lehet 

választani, falmászás, foci, rögbi, röplabda, úszás, evezés, jóga, szóval tényleg nagyon sok a választási 

lehetőség. A nyelvtanulással kapcsolatban, pedig a CIREFE intézményen keresztül van lehetősége az 

Erasmusos diákoknak ingyenesen francia órákra járni. 

Emellett van egy olyan szervezet, az ESN Rennes sans frontiere, akik az Erasmusos diákokkal 

foglalkoznak, pontosabban rengeteg programot szerveznek, bulikat, utazásokat, borkóstolót, 

palacsinta esteket stb. Ezeken a programokon is rengeteg barátra talál az ember. A programokon az 

ESN-hez csatlakozottak vehetnek részt, így először 10 EUR-ért kell venni egy kártyát, ami nagyon sok 



kedvezményre is feljogosít. Például, a Raynair légitársaságnál 15%-os kedvezmény minden útra, plusz 

ingyenesen lehet bőröndöt feladni egy éven keresztül.  

A kint tartózkodásom során, jártam nagyon szép helyeken. Az utazásokat busszal és vonattal is 

könnyedén meg lehet szervezni. A közlekedés nagyon jó, Párizs 1,5 órára van Rennes-től vonattal 

(TGV), Nantes busszal kb. 1 óra, az UNESCO-s világörökség Mont Saint Michel-i apátság szintén 1,5 óra 

utazás.  

A városban tömeg közlekedni egy kártya segítségével lehet, amit Korrigo-nak hívnak. Ezt a kártyát kell 

havonta feltölteni. Érdemes mindig elsején, mert a kártya csak az adott hónap utolsó napjáig érvényes, 

akár elsején, akár 15-én tölti fel az ember. Emellett rengetegen bicikliznek. Vannak bicikli állomások a 

város számos pontján, ahol fel lehet kapni egy bringát. Ez a szolgáltatás, nem tartozik bele a Korrigo-

nak a csomagjában, ezért egy másik helyen, a Le Vélo STAR-nal kell igénybe venni.  

Ami Franciaország hátránya, hogy drága ország. Az élelmiszerek is drágábbak, mint itthon, az éttermek 

és a szórakozóhelyek is, ezért mindenképpen fel kell készülni, arra, hogy az ösztöndíj valószínűleg nem 

lesz elég a szemeszterre. 

Ezt leszámítva, csak bíztatni tudok mindenkit, aki Franciaországba szeretne menni Erasmus-ra, hogy 

Rennes egy nagyon-nagyon jó választás. A kint tartózkodásom alatt nagyon sok élménnyel és új 

barátokkal gazdagodtam. 

Bármi kérdésetek van, megtaláltok Facebook-on vagy e-mailt is küldhettek a csazsoaa@gmail.com 

címre. 
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