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Számomra ez az Erasmus program már a második volt, így aki még mindig gondolkodik, hogy
menni kéne-e vagy sem, az ne habozzon, menjen. Nagyon hálás vagyok azért, hogy az
alapszakom alatt a 12 hónapos Erasmus ösztöndíjból már 10-et elhasználtam. Egy felejthetetlen
5 hónapot töltöttem Heraklionban, ahova egyedül indultam el, és ezt ajánlom is mindenkinek,
hiszen így megadod saját magadnak azt az esélyt, hogy egy teljesen új környezetben magadra
támaszkodj és tanulj, valamint egy új élmény részese légy az ott megismert emberek által.
Miért pont Kréta? Mivel én már voltam Portoban ezelőtt, egy olyan helyet kerestem, ami
hasonló lehet, mégis teljesen más, így esett a választásom Krétára, ami kellően mediterrán,
napsütötte és tenger közeli. Kréta viszont nem egy túl olcsó hely, ezt számításba kell venni,
viszont a görög diákigazolványunkkal nagyon sok kedvezményt kapunk hajóutakra és
egyebekre.

U TAZÁS
Február 8-án érkeztem meg Heraklionba, ami tökéletes érkezési idő volt, hiszen az egyetem
welcome hete 11-én kezdődött, így volt egy kis időm felfedezni a várost és megismerkedni a
lakótársakkal. A repülőjegyet elég későn sikerült megvennem, pár héttel a kiutazás előtt, így
elég drága volt, 250 euroba került 23 kg-os becsekkolt bőrönddel és 8kg-os kézipoggyásszal.
Mivel februárban a Wizzair még nem indít járatokat egyenesen Heraklionba az Aegean
Airlines-al mentem ki, athéni átszálással. Hazafele már könnyebb volt, hiszen a Wizzair
egyenesen hazahozott 100 euroért 32 kg-os bőrönddel.

Heraklion fentről
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S ZÁLLÁS
A szállás keresésben nagyon sokat segít a kinti ESN (Erasmus Student Network), sok
információt küldenek e-mailen keresztül. Én így találtam szállást elég későn, de érdemes előbb
elkezdeni keresni, mert akkor több a választási lehetőség akár olcsóbban is. Havonta 200 euro
volt a szállásom egy olyan szobában, ahol nem volt ablak. A díjban benne volt a rezsi is egy
bizonyos mennyiségig. Volt aki ugyanennyit fizetett terasszal együtt. Szerencsére a lakótársaim
megengedték, hogy használjam a teraszaikat szellőztetés céljából.
Azt is tudni érdemes, hogy Görögországban az emberek nem szeretnek adót fizetni, így a
főbérlők készpénzben kérik a lakbért minden alkalommal.
Szerintem érdemes a szállást közelebb helyezni a központhoz (pl. Chania porta), nekem ez 15
perc sétára volt. A suli busszal nagyjából 20 perc volt. Az egyetemnek van kollégiuma is, de
minden félévben csak 10 erasmusos diák mehet oda. Én amikor kaptam egyáltalán e-mailt a
kollégiumról, akkor már az állt benne, hogy elfogytak a helyek, pedig ez csak 120 euro havonta.
A téli hónapok nagyon hidegek a Görög lakásokban, és csak elektromos fűtés van, így érdemes
meleg ruhákat is pakolni, hiába a tavaszi félévre megy az ember.
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E GYETEM
Az egyetemre a 12-es busszal lehet eljutni. Mindenki nagyon barátságos és segítőkész, úgyhogy,
ha nem találnánk egy termet nyugodtan merjünk kérdezni. Minden kar egy campuson
helyezkedik el, így elég nagy területen található az egyetem. Van iskola doktor is, akitől egy
alapvizsgálat után kaphatsz igazolást arra, hogy használhatod az edzőtermet, mert az is van (de
nem nagyon csekkolják az igazolást). A tanárok jól beszélnek angolul, de ha üzleti
adminisztrációt tanulsz, mint én, akkor sokszor nem fogod őket látni, mivel nem tanítanak
erasmusos diákokat, csak feladják a témát a beadandóhoz és max 1 találkozót kiírnak, így elég
sok szabadideje van az embernek. Gareth, az egyetem erasmus koordinátora mindenben segít,
ha kell, és nála is fel lehet venni több tantárgyat is, mint a görög nyelv, görög mitológia és üzleti
angol. A kreditek ugyanolyan értékűek, mint nálunk, szóval 20 kredithez fel kellett vennem 5
tárgyat. A tanórák amire be kellett járnom (görög nyelv, mitológia és filozófia) mindig délután
3-kor kezdődtek.
Az egyetem egyébként néha szervez bulikat, amik hatalmasak szoktak lenni, oda mindenképp
érdemes elmenni.

Könyvtár

Kilátás a suliból
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É TKEZÉS
Az egyetem menzáján van lehetőség enni 2,20 euroért, ami egy nagyon jó ár, és sok ételt adnak
ezért, valamint szerintem nem is rossz az étel ahhoz képest, hogy menza. Lehet havi kártyát is
venni, ami 60 euroba kerül és napi 3 étkezés benne van, de nem éri meg, ha nem az egyetemnél
lakunk.
Ha magunkra főzünk készüljünk fel arra, hogy egyik szupermarket sem olcsó, még a Lidl sem
ment meg minket a kiadásoktól, de azért túl lehet élni, ha okosak vagyunk. Van sok piac is
Heraklionban,

ahova

mindenképp

ajánlatos

elmenni,

mert

sokmindent

olcsóbban

megkaphatunk, mint a szupermarketekben.

Menza kaja

Á RAK , UTAZÁS
Heraklionban elég jó a buszközlekedés, ajánlom a Moovit applikációt hozzá, de van egy másik,
aminek a neve Heraklion City Bus, sokan ezt használták. Egy diákjegy a görög
diákigazolvánnyal (mással nem fogadják el, mindig csak a göröggel, mindenhol) 0.6 euroba
kerül. Van elvileg havi bérlet is, de utána sem jártam, mivel csak a sulihoz kellett buszt
használni, máshova sétálva közlekedtem. Heraklionban egy tengerpart van, ami nem a legjobb,
de nem is olyan rossz, ennek a neve Ammoudara, ide a 7-es busz közlekedik, vagy a lábtaxi. A
legközelebbi tengerpart, ahova 0.8 euros jeggyel tudunk eljutni az Amnissos beach, ezen belül
ajánlom a Paradise beach nevű részét. Sok fiatal jár ide, mivel zene is van és strandröpit is lehet
játszani.
Kréta, mivel egy sziget, könnyen körbeutazható autóval, így a legcélszerűbb kocsit bérelni, amit
20 euro/napért megtehetünk. A kontaktot kérjétek el az ESN-től, a többi autókölcsöző talán
olcsóbb, ha több napra akarunk bérelni, de több a gond vele.
A környező szigetekre viszonylag könnyen én olcsón el lehet jutni, hiszen 50%-os
diákkedvezményünk van a hajókra, így mentem én el Szantorínire oda-vissza kb. 40 euroért.
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H ELYEK , AHOVA ÉRDEMES ELJUT NI

Knossos
Agios Nikolaos

Richtis Gorge

Kokkini Hani
(szörfözési lehetőség)
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Szantoríni

Preveli beach and palm forest

Seitan Limani beach
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Balos beach

Elafonisi pink beach

Richtis beach
Sítia

Falasarna

Samaria Gorge

Calipso

Chania
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Matala, a hippi falu

Red beach - Matala

Sarakinas Gorge
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