Erasmus beszámoló 2016/17, tavaszi szemeszter
Lisszabon- Portugália
Kedves leendő Erasmusosok!
Először is hagy gratuláljak az Erasmus ösztöndíj elnyeréséhez, még nem is tudjátok mekkora lehetőség ez.

Aki esetleg még hezitál, hogy jelentkezzen, vagy már elnyerte a pályázatot, de még nem tudja, hogy
belevágjon-e azoknak csak egy tanácsom van: MINDENKÉPP MENJETEK! Nálam jobban valószínűleg senki
sem rágódott azon, hogy elutazzon-e, kb. 1 hónapot töltöttem azzal, hogy megyek-e vagy sem, mindezt
néhány héttel a kiutazás előtt… De nagyon jól döntöttem, hogy elutaztam, hiszen életem legnagyobb
élményét hagytam volna ki, ha nem megyek. Amit ezúton is szeretnék megköszönni.
Kezdetek:
Február 1-jén érkeztem Lisszabonba és már amikor leszálltam a gépről meglepett a kellemes mediterrán
időjárás, sajnos ez csak átmeneti öröm volt. Sikerült kifognom a leghidegebb telet, amin még a portugálok
is nagyon csodálkoztak, mondván még sose volt ilyen hideg és esős február- illetve március. Szerencsére fel
voltam készülve meleg ruhákkal, és korábbi Erasmusos csoporttársak tanácsaiból okulva olyan szállásom
volt, ahol volt fűtés a szobámba.
Az időjárás nagyon változó volt kb. az egész szemeszter alatt. március végéig mi fixen kabátba jártunk,
áprilisban elején volt az első olyan hetünk, amikor végre ’pólós időnk’ volt. Lisszabonban amúgy is
szeszélyes nagyon az időjárás, egy nap többször is változhat és az eső bármelyik percben eleredhet, de az
nagyon ritka, hogy egész nap esik. Június közepén viszont elviselhetetlen volt a hőség, 40° volt az átlagos.
Szállás:
Zöld metró vonalán az Arroios metró megálló környékén laktam. Közlekedés és boltok szempontjából
remek a környék, közel van az Alameda metró megálló is, ahol a piros és a zöld metró metszi egymást,
illetve van egy hatalmas zöld park, egy gyönyörű szökőkúttal, amit mindenképp érdemes megnézni.
A szobámat a Uniplaces nevű oldalon foglaltam (https://www.uniplaces.com/accommodation/lisbon).
Minden információ megtalálható ezen az oldalon. A szállások jóval drágábbak, mint Pesten és központi
fűtés nincs. Ezt azóta sem értem, mert a portugálok még 30°-ban is képesek kabátban járni és állandóan
fáznak, de az hogy 16° van a fürdőszobában (mint az én szállásomon) az nem zavarja őket….Tehát érdemes
rákérdezni, ha nincs feltűntetve a leírásban hogy a szobában van-e valamilyen fűtőtest, mert februármárciusban még bőven kell.
Tömegközlekedés:
Ha megérkeztetek Lisszabonba, rögtön kérvényezzetek a jegyárusító ablaknál kártyát (12euro körül van),
amire aztán a havi bérlet árát töltöd majd fel (36 euro, diákbérlet sajnos nincs). Pár nap úgyis mire
megérkezik, így érdemes minél előbb elintézni. (szükség lesz igazolványképre is!) Metróval nagyjából
mindenhova el lehet jutni, szerintem az a legegyszerűbb és a leggyorsabb. Buszok és villamosok is vannak
természetesen, illetve vonatok, amik a Lisszabon környéki városokba mennek, ezekre már nem jó a bérlet,
külön jegy kell rájuk. Pl.: Cascaisba (legnépszerűbb óceánparti város) 4,5 euro a return jegy. A buszokról
tudni kell, hogy akkor jönnek, amikor kedvük tartja, a megállókban kiragasztott menetrend csak egy ajánlás,
sose érkeznek pontosan és le kell inteni őket ahhoz, hogy megálljanak a megállóban.
Erasmus szervezetek (ESN, ELL):
Az első, amit megérkezésem után másnap tettem, hogy felkerestem az ESN-t (Erasmus Student Network)
(https://www.facebook.com/ErasmusStudentNetworkLisboa?fref=ts), akik kifejezetten az Erasmus

hallgatókkal foglalkoznak, nekik szerveznek minden nap valamilyen programot, utazást, bulit. Itt kaptam
ESN kártyát és ami a legfontosabb egy portugál úgy nevezett WTF Sim kártyát, ami elengedhetetlen a kint
tartózkodás alatt. Nagyon kedvező feltételei vannak és az első hónap ingyenes, bővebben az alábbi linken
tudtok olvasni róla: http://erasmus.wtf.pt
Bármilyen kérdésünk van, hozzájuk nyugodtan fordulhatunk, volt Erasmus diákok dolgoznak mindkét
szervezetnél, nagyon közvetlenek, segítőkészek. Mivel a társaság akikkel jóba lettem és jártam mindenfelé
ELL-es kártyával (Erasmus Life Lisboa http://erasmuslifelisboa.com ) rendelkezett, ezért beszereztem egy
olyat is. Ez kifejezetten lisszaboni szervezet, de itt is volt Erasmus diákok dolgoznak, hihetetlen jó fejek és
bármiben segítenek és nem utolsó sorban remek bulikat szerveznek (Musicboxot nagyon tudom ajánlani),
ahová ingyenes a belépés az ELL kártyával. ;) Mindkét szervezetnél igénylehető 15 euróért ez a kártya,
aminek köszönhetően egész ottlétünk alatt kedvezményesen juthatunk be szórakozóhelyekre,
programokra, utazásokra. (Amikor mentek igényelni igazolvány képet mindenképp vigyetek magatokkal!)
Érdemes mindkét szervezetét kiváltani, mert nem tudhatjuk, hogy éppen melykőjük szervez számunkra
kedvezőbb programot. A linkeken megtalálhatjátok a címüket és az aktuális programokat.
Biztonság:
Nappal semmi gond nem volt soha sehol, de mondták többen is hogy a zsúfolt helyeken nagyon ügyeljünk
az értékeinkre, mert sok a zsebtolvaj, ez éjszaka csak fokozódik, főleg a bulikban illetve a szórakozóhelyek
környékein. Sajnos ezt a saját káromon kellett tapasztalnom, hogy tényleg igaz. Ugyanis egyik éjszaka
ellopták a táskámat, benne minden fontos iratommal. Erre vonatkozóan két tanácsom lenne mindenkihez:
soha ne sétáljatok egyedül a városban, főleg lányok ne! de fiúk se, mert sajnos olyat is hallottunk, hogy
voltak verekedések, kirablások is. A másik pedig, hogy ne hordjátok magatoknál az egész életeteket (mint
ahogy én) mert sok idő újracsináltatni minden iratot, a rendőrségen töltött éjszakámról nem is
beszélve…..és persze nagyon figyeljetek mindig a táskátokra!
Egyetem:
Universidade Nova de Lisboa. Gyönyörű az épüket és az egész campus is, első látásra beleszerettem, már
azzal rögtön megvettek, hogy tele van minden pálmafával és hogy minden igényes és modern. Az oktatók
többsége kedves, nem kell megszakadni, viszont a vizsgákat nem adják könnyen, úgyhogy tanulni kell.
Szerencsére nekem csak 1 tárgyból kellett vizsgáznom, viszont az kifejezetten nehéz volt, 3 órát kaptunk rá
és higgyétek el szükség is volt minden percére annyira sokrétű volt a vizsga. Szerencsére volt lehetőségem a
további tárgyaimat prezentációkkal és esszével abszolválni. Érdemes először minden órát megnézni, és
utána kiválasztani, hogy mit tartotok meg, esetleg mit vesztek fel pluszba (én viszonylag sokat változtatást
csináltam a During the mobilitym-ben). Javaslom, hogy több tárgyat vegyetek fel, mint amennyiből meg van
az elegendő kredit, hogy ne érjenek meglepetések a végén senkit, hiszen akármi közbe jöhet a fél év alatt.
Személyes tapasztalatom szerint az Erasmusos diákok mind nagyon jó fejek és segítőkészek. Nekem sok
lengyel csoporttársam volt és rajtam kívül volt még egy magyar lány, suliba velük mozogtam és a csoport
feladatokat is velük csináltam. Portugálok közül kb. senki sem barátkozott velünk, Erasmusosokkal, nem
tudom, hogy pont ilyen csoporttársakat fogtam ki, vagy alapvetően ilyenek a portugál diákok, de velük
kapcsolatban semmilyen pozitív vagy negatív dolgot nem tudok mondani, hiszen egyikükkel sem
beszélgettem. A kinti koordinátorok nagyon aranyosak és segítőkészek, bármiben segítségünkre álltak
szinte bármikor. Volt rá példa hogy csak a kiírt időpont után tudtam bemenni és akkor is készségesen,
kedvesen fogadtak és segítettek mindenben.
Utazás, látnivalók:
Portugáliában csak gyönyörű helyek vannak, de tényleg! Amit mindenképp látnotok kell a környéken:
Alfama: Lisszabon óvárosi része, ahova annyiszor kell elmenni ahányszor csak lehet. Hihetetlenül gyönyörű

az egész, szűk, macskaköves utcák, szebbnél szebb kilátó pontok (portugálul miradouro-k) finom éttermek,
Szent-György templom, és persze a 28-as villamos, ami Lisszabon szimbóluma is egyben. Júniusban a
szardínai fesztivál idején még szebbé alakul a hely és hatalmas a nyüzsgés.
Belém: (vonattal pár perc, Lisszabon melletti külvárosi rész), fő nevezetességei a Belém torony, a felfedezők
emlékműve, illetve a Pasteis de Belém ’pékség’ ahol a tradicionális sütit mindenképp meg kell kóstolni,
mert eszméletlen finom! Lisszabon többi ’pasteleriá-jában’ (cukrászda/kávézó) Pastel de Nata néven fut, a
legjobb pedig a Baixa-Chiadonál lévő Mantegeria.  (emellett a galao= tejeskávé is isteni itt.  )
Torres Vedras a karnevál idején: ide az ELL által szervezett kirándulás keretében mentünk. Február végén
volt, akkora ünnep Portugáliában ez a karnevál, hogy mindenkinek szünet volt a suliban 2-3 napig, mivel
hétfő este volt. Mi is beöltöztünk akárcsak mindenki. Az egész este igazából egy szabadtéri farsangi buli
volt, koncertekkel és jobbnál jobb jelmezekkel. Tavaszi kiutazóknak kötelező program!
Sintra: itt négyszer voltam és minden alkalommal láttam újat. Vonattal is el lehet jutni ide könnyedén, de
én minden alkalommal autóval voltam(az autóbérlés nagyon egyszerű, főleg a reptéren), így a Sintra-Cabo
da Roca-Guincho-Cascais kirándulás jóval gyorsabb és kényelmesebb volt. Gyönyörű kastélyok találhatóak
itt, pl.: Mór és a Pena, illetve van egy hatalmas kert a Quinta de Regaleira, ami kihagyhatatlan élmény.
Cabo da Roca: amellett hogy csodás óceán part, európa legnyugatibb pontja is itt található, ha másért nem
ezért érdemes ellátogatni, aztán a látvány úgyis lenyűgöz. 
Guincho, Costa Caparica, Cascais: homokos óceán parti strandok, mindhárom gyönyörű és tökéletes helyek
napozni, fürödni és szörfözni. Mi Caparicán próbáltuk ki a szörfözést egy ottani szörfiskolában, de úgy
hallottam a másik két helyen is van lehetőség. Az első kettőre busszal, az utóbbira vonattal lehet eljutni.
Óbidos: szintén szervezett kirándulás keretében voltunk itt, amit csak ajánlani tudok, mert ha a várost és a
közelben lévő Buddha kertet is meg akarjátok látogatni az egyénileg elég körülményes és költséges is. Mi
pont a Csokifesztivál idején látogattunk el ide, direkt így volt szervezve a program. A Buddha kert gyönyörű,
tele szobrokkal és egy hatalmas tóval a közepén. A város érdekessége, hogy a régi városfal teljesen épen
fennmaradt és körbe lehet sétálni az egészet a falon keresztül. A portugálok egyik sajátossága, hogy a
biztonságra szinte semennyire nem adnak, volt olyan hely ahol 10-15 méteres szakadék mellett sétáltunk
egy nagyon szűk helyen és se korlát nem volt, de még egy figyelmeztető tábla sem. Ennek ellenére vagy
ezzel együtt hatalmas élmény és gyönyörű a város.
Porto: több lehetőség is van ide eljutni, mindig vannak szervezett utak is, de ha hiszitek, ha nem repülővel
a legolcsóbb és persze a leggyorsabb is. (20euro oda-vissza Ryanair-rel a jegy és 55perc alatt odaér a gép).
Porto egyszerűen lenyűgöző, kétszer is voltam ott annyira csodálatos hely. Teljesen más, mint Lisszabon,
sokkal nyugodtan, de lenyűgöz rögtön. Tele van látnivalókkal és a portói bor nagyon finom.
Azori szigetek: amikor megérkeztem Lisszabonba mindenki azzal jött, hogy az Azori szigetekre el kell menni,
mert gyönyörű. Őszintén akkor még azt se tudtam, hogy léteznek, most pedig alig várom, hogy
visszamehessek és megnézhessem az összes szigetet (mivel csak a főszigeten, Sao Migelen voltunk), mert
ennél varázslatosabb helyen még nem jártam.  Úh. nekem is ez az első tanácsom, hogy menjetek el az
Azori szigetekre! (Mi május közepén voltunk 45 euro volt a repjegyünk oda-vissza Ryanairrel.) Az
ananászültetvény és Európa egyetlen teaültetvénye kihagyhatatlan program!
Madeira: az örök tavasz szigete (mindig 25-27°van és 15-nél sosincs alacsonyabb). Amikor még csak
fontolgattam az Erasmust már akkor úgy voltam vele, hogy ha ott fogok élni 5 hónapig Madeirát
mindenképp megnézem, mert eddig csak jót hallottam róla. Nem bántam meg! Méltó lezárása volt az
Erasmusomnak, hiszen utolsó hetemen mentem el ide. A sziget több mint gyönyörű, legalább akkora
élmény volt, mint az Azori szigetek és nagyon hasonló is a természeti adottságai a két helynek. Itt volt az
első alkalom, hogy tényleges úszni tudtam az óceánban, mivel itt 22-23°-os a víz, Lisszabon környékén és
Portoban csak 17-18, ott inkább csak térdig mentem bele. A növények és a különböző túra útvonalak
mellett felbukkanó szebbnél-szebb vízesések csodálatosak, az óriási banánültetvényekről nem is beszélve,
amiért azóta is oda vagyok.

Algarve: dél-Portugália csodálatos homokos és sziklás óceánpartjai. Sajnos én ezt kihagytam időszűkében,
de ti ne tegyétek, mert a képeket látva azóta is bánom, hogy erre már nem jutott időm!
Szórakozás:
Mint már említettem az ELL és az ESN is szervez bulikat különböző szórakozóhelyekre a hét minden napján.
A különböző pubok, kocsmák és kisebb beülős helyek a Bairro Altoban találhatóak, ez Lisszabon buli
negyede. Rengeteg féle hely van itt, mindenki megtalálhatja a neki tetszőt. A mi kedvencünk az Erasmus
Corner és Esteves Bar Bairro Alto, ahol az Eramus diákokat mindig szerettel látta a tulaj és még egy külön kis
műsor is járt az ún. Erasmus Pack mellé.  Az árakat tekintve kb. ugyanaz, mint Pesten, néhány helyen még
olcsóbb is, az adagok pedig mindenhol nagyobbak.
Boltok, Vásárlás:
Nagyobb áruházak, bevásárlóközpontok Lisszabonban is megtalálhatóak, az árak talán kicsit drágábbak,
mint itthon, de inkább ugyanolyanok (samponok, tusfürdők, sminkek, felvágottak jóval drágábbak az itthon
megszokottaknál). A plázák éjfélig, az élelmiszerboltok nagyjából reggel 8:00 és este 21:00 között vannak
nyitva minden nap. 3 jellemező bolt van Lisszabonban, Continente, Mini Preco, Pingo Doce, ezek közül
legalább az egyik minden utcában megtalálható. Viszont olyan drogériára, mint itthon a DM vagy a
Rossmann ne számítsunk.
Röviden nagyjából ennyi, ha bármi kérdésetek lenne keressetek nyugodtan. 
Bém Xénia
jigsaw8894@gmail.com
(Ízelítőnek néhány kép. )

