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Lisszabon Voyage!
A sok lehetőség közül, azért ezt választottam,
mert minden általam felállított szempontnak
megfelelt:
- Van a tanulmányaimhoz igazodó kurzus?
- Biztonságos?
- Nem túl drága a megélhetés?
- Könnyen megközelíthető?
- Gyönyörű a táj?
- Melegebb az éghajlat, mint itthon?
és igen, a válasz mindegyik kérdésemre,
bővebben, ha Lisszabont választjuk az ISEC
grafikai kurzusain vehetünk részt, amely
számomra
egy
pluszt
adott
a
tanulmányaimhoz,
hiszen
a
csomagolástervező
szakirányomat
jól
kiegészíti. Az itt szerzett tudás egy teljesen új
irányt mutatott nekem, amelyet biztosan
hasznosítani tudok a jövőben.
A biztonság szerintem egy fontos kérdés a mai világban, meg kell róla győződnünk, hogy a 5
vagy akár még több hónap amelyet az adott városban töltünk ne aggodalmasan teljen.
Portugália Európa egyik legbiztonságosabb országa és ezt én is megerősíthetem, annak
ellenére, hogy a fővárosban laktam nem találkoztam különösebben erőszakos vagy
félelmetes emberekkel. Ha már fővárosról beszélünk természetesen azzal számolnunk kell,
hogy Lisszabon nem olcsó város, tapasztalataim szerint még így is olcsóbb az összes
nyugat-európai fővároshoz képest. Ezek ellenére viszont rendelkezik az összes főváros adta
lehetőségekkel, gondolok itt a fejlett tömeggközlekedésre, szórakozási lehetőségekre és
kultúrára. A megközelíthetőséget is a nagyvárosi mivoltjának köszönheti és szerencsére az
egyre terjeszkedő fapados légi társaságok pár éve már ide is indítanak közvetlen járatokat. a
Wizzair-en kívűl 2019 októberétől a Ryanair is elíndította járatát, amely erasmusos
diákoknak azért nagyszerű hír, mert az ESN nevű Erasmusos Szervezet 15% kedvezményt
és ingyen 20 kg-os poggyászt ad az említett légitársaságnál. Vigyázat! 20 kg nem lesz elég,
hogy mindent becsomagolj! A 4 órás repülőút végén egyből eléd tárul Lisszabon csodálatos
látképe. Azonban nem ez az egyetlen város amelyet A-tól Z-ig érdemes bebarangolni,
hanem szinte az egész ország, amely a híhetetlenül csodálatos óceáni partszakasszal,
hangulatos mediterrán városkákkal és trópusi növényzettel borított szigetekkel várja, hogy
felfedezd. Képeket majd később mutatok. A földrajzi ismeretetés után biztosan
egyértelművé vált mindneki számára, hogy itt más éghajlat vár minket, az óceáni. Az időjárás
az első dolog, ami eszembe jut Lisszabonról és ami a legjobban hiányzik. Örülök neki, hogy
az őszi félévet választottam, mert így megszabadultam az itthoni téli depressziótól és
feltöltödhettem a rengeteg napsütéstől.

Koli vs. albi
Az egyik legnagyobb kérdés, amelyet már a kiutazás előtt meg kell hoznunk, az a szállás.
Mivel tavaly megnyitott az ISEC kollégiuma érdemes fontolóra venni, hogy melyiket is
válasszuk. Én nagyon örültem, hogy igénybe vehettem a kollégiumot, mert tudtam, hogy ez
a legolcsóbb szállási lehetőség. Itthon is kollégista vagyok és mivel egy vadonat új
kollégiumról volt szó, alig vártam, hogy beköltözhessek. A koli a campus területén
helyezkedik el, 24 órás porta van egy biztonságos külvárosi részen. Ennek előnye, hogy nem
kell reggelente korán kelni és biztonságos helyen lakhatunk, viszont hátránya, hogy macerás
hazajutni az éjszaka közepén és sokszor hangos, mivel a campuson rengeteg diák
megfordul. Maga a kollégium berendezése nagyon modern, de van hova fejlődnie, amelyre
azért a vezetőség idővel törekedni is fog. A konyhában nincs lehetőség főzésre, viszont már
nincs megtiltva sem, ezért egy rezsó könnyen beszerezhető. Kétágyas szobák vehetőek
igénybe vagy közös vagy saját fürdővel. Ez akkor nagyon jó, ha az egyik szaktársaddal együtt
mentek ki és nem szeretnél idegenekkel együtt lakni. Naponta takarítják a közös tereket és
heti egyszer a szobát is, az ágynemű huzatot is lecserélik. Nincs lehetőség mosásra, ezért a
mosoda árát is bele kell kalkulálni a kiadásokba, viszont a kolisolnak kedvezmény jár a
campus bárban, így 3,50 EUR a menü, ami nagyon finom és laktató. Ősszeségében utólag is
örülök, hogy a kolit választottam, mert ez havonta 260 EUR volt, ami jelentős különbség az
átlagos 400 EUR szobaárakhoz képest. Mindenkinek más a prioritása és el tudja dönteni,
hogy hogyan szeretne spórolni.

Közlekedés
Mint már írtam a városban jól kiépített tömegközlekedési
hálózat található. Ha sokat szeretnénk kirándulni a
városon kívűl is mondjuk Sintra-ba vagy Cascais-ba, akkor
érdemes metropolitan bérletet venni, ami 10 EUR-val
drágább, de nagyon is ki lehet használni, hiszen ez
nemcsak a a metróra, buszokra és hévre jó, de pl ha a Tejo
folyó túlpartjára is érvényes és az ottani buszokra is,
ezenkívül még cascaisi és sintrai helyi buszokra is. Ami
viszont nem tetszett, hogy a bérlet havi és nem 30 napos.
Ha messzebbre szeretnénk menni, akkor mehetünk
vonattal, amely jelentősen olcsóbb, ha jóval előre
megvesszük a jegyet, de érdemes a Flixbusz ajánlatait is
nézegetni, főleg azért, mert az ESN-nek ide is van 10%
kedvezménye. Én olyan szerencsés voltam, hogy kifogtam
egy utat Sevilla-ba oda-vissza 2 EUR-ért kedvezmény nélkül. Ha 4-en terveztek menni
valahova, akkor akár az autóbérlés is szóba jöhet, amelyhez az ESN-nek szintén van
kedvezménye, mi ezt is kipróbáltuk és korrekt árral sikerült autót bérelni egy egész
hétvégére hitelkártya nélkül.

Tanulmányok
Az ISEC grafikai képzésén érdekesebbnél érdekesebb tantárgyak közül válogathatunk. Én
végül négy tárgyat választottam: Illusztráció, Fényképezés, Tipográfia és Design
Kommunikáció. Ezek közül az Illusztrációt tudom teljes szívvel ajánlani, mivel a tanárnő
nagyon kedves volt, minden órán odament mindenkihez konzultálni, angolul mindent
elmagyarázott, segített, ha kellett és a követelmény is korrekt volt. A fényképezés nagyon
izgalmasan indult, mivel egy igazi fotóművész tartotta az órát. Előre tudtuk, hogy ő nem
beszél olyan jól angolul, de mindig segítőkész volt, ha kérdeztünk tőle. Az órák többségében
azonban portugálul beszélt és annyira sok mindent nem is tanultunk ezen az órán, de
legalabb egy kis kedvet csinált a fényképezéshez, amely egy jövedelmező hobbi is lehet a
jövőben. A tipográfia tanárunk nagy szakmai tudással rendelkezett és úgy vélem az első
évesek, akik erre az órára jártak velünk megfelelő grafikai alapokat sajátíthatnak itt el. Mi is
tanultunk egy két érdekes és hasznos dolgot, viszont ennél a kurzusnál is nagy hátrány volt
a portugál nyelvismeret hiánya. Ennek ellenére kis erőfeszítéssel könnyen teljesíthető tárgy.
A Design-t tartó tanárnő alapvetően egy kedves ember, aki remekül beszél angolul és ő
kifejezetten örült, hogy hozzá vettünk fel órát. Azonban alig segített a félév során, ugráltunk
a feladatok között, amelyek eleve nem voltak egyszerűek, hiszen már a harmadévesekkel
voltunk együtt és csapatmunkában kellett dolgozni. Az elvárások végig magasak voltak és
cserébe nem sok segítséget kaptunk, sokszor előfordult, hogy megfeledkezett rólunk a
tanárnő és a szaktársak ugyan próbálták elmagyarázni a feladatot, de többször is úgy
éreztük, hogy talán még ők sem igazán értik, hogy mit is kellene csinálnunk.

Gasztronómia
Készüljünk fel a cukorsokkra, a portugálok imádják a nagyon édes süteményeket, kedvencük
a Pastal de Nata, rengeteg helyen kapható és nem szégyen belőle kettőt-hármat is
megenni. Általában két féle csapolt portugál sör közül választhatunk a Sagres és a
SuperBock és a csapolt sangriat is illik megkóstolni. A portugál konyha igen változatos és
ízletes ételeket kínál, a tenger gyümölcsi mellett sok marha- és disznóhúst esznek és
gyakran tesznek tojást a különböző fogásokra. A borok és sajtok közül is érdemes válogatni
és ha egy igazán nőies italra vágyunk, akkor mindenképp kóstoljuk meg a Ginja nevű
meggylikört csokoládépohárban. Boltok közül a kedvencem a Lidl, ahol hatalmas a választék
a hazai termékekből és mindezt a legkedvezőbb áron.

Tippek
Kapten - olcsó taxi alkalmazás, egyszerűen és gyorsan igénybevehető. Minden hónap első
vasárnapján a legtöbb múzeumba ingyenes a belépő. Glovo - ételfutár szolgálat. Student
Traveller - legolcsóbb kirándulások diákoknak. O Gateiro - legjobb halas étterem a városban.
Gota d’ Agua - a legolcsóbb szörfiskola, nagyon kedvesek az oktatók.

Cabo da Roca - túrázás a
titkos Praia da Ursara

Nazaré - óriási hullámok
Buddha Eden Garden

Sao Miguel, Azori-szigetek csodálatos, érintetlen trópusi tájak,
fürdőzés a dzsungelban,
rengeteg vízesés

Pena Palace, Sintra
Óbidos

Costa Nova, Aveiro

Cristo Rei szobornál

Algarve

Porto

