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Mielőtt Valencia Mellett Döntenél
Amit biztosan állíthatok, hogy ha Spanyolország az úticélod, akkor keresve se találhatnál jobb
célállomást mint Valencia. A város remekül átadja azt az életérzést, amit a legtöbben a
Spanyolországhoz, vagy inkább az ország ezen régiójához fűznek. Értem ez alatt a remek időjárást, a
tengerpartot, az embereket és a lazább hozzáállásukat az élethez, az ételeket, a kikapcsolódási
lehetőségeket és még sok minden mást. Emellett a városba és környékén sok egyetem található, így a
sok a fiatal, kortárs, egyszerű ismerkedni a helyiekkel vagy egyéb Erasmusosokkal, akár másik
egyetemekről is. Ezek mellett a Város nem hemzseg 0-24 turistákkal, ami előny, hogyha egy
autentikusabb élményt szeretnél.
A kiutazás egyik feltétele a spanyol nyelvtudás (legalább A2-B1) szinten, nyelvvizsga nem szükséges, csak
valami igazolás, hogy tanultad a nyelvet vagy valami gyors alap teszt kitöltése. Ezt azért kérik tőlünk,
mert nem tudják 100%-ra biztositani, hogy bekerülsz elég angol nyelven tartott kurzusra. Ez azért van,
mert ha egy UPV-s helyi tanuló és te is ugyanarra a helyre pályáztok, akkor csak akkor raknak be téged a
kurzusra, ha az összes UPV-s diák, aki fel akarta venni ezt a tárgyat már bekerült és még maradt hely
természetesen.
DE!
Ez egy nagy, de, mivel én azt tapasztaltam, hogy ez nagyon ritkán történik meg. Én egy kezemen meg
tudnám számolni azokat a diáktársaimat, akiknek a Spanyol nyelvszintje meghaladta volna az alap „sziaköszi-bocsi” szintet és probléma nélkül mindenki bekerült azokra a kurzusokra, amikre szeretett volna.
Természetesen ettől függetlenül nem hátrány a nyelvtudás, sőt. Az emberek nagyrésze (és meglepő
módon rengeteg egyetemista diák sem) nem beszél angolul. Vagy csak nagyon minimálisan. A
mindennapi életet és az országban való utazást mérföldekkel megkönnyíti, ha van egy minimális
tudásod, plusz ők is szeretik, hogyha az anyanyelvükön próbálsz kommunikálni velük, sokkal
segítőkészebbek. De mindezeket leszámítva csak angollal és el lehet boldogulni mint azt sokaktól láttam.
Mindezek mellett még annyit érdemes tudni, hogy létezik a Valenciai „nyelv” is. Emiatt tényleg nem kell
aggódni, nem jellemző, hogy használják szóban, utca, hely, intézménynevek (mint pl. az egyetem neve
is) valószínűleg Valenciaiul lesznek, emellett majdnem mindenhol megtalálható, ahol spanyolul is ki van

írva valami (táblák, menük, honlapok stb.). Nagyon hasonlít a katalánra, de ez csak inkább ilyen
érdekesség, ebből nem fog soha semmilyen probléma adódni, ha egy szót se értesz belőle.

Kiutazás
Ha mindent sikerült megoldani és felvettek akkor mehet a kiutazás tervezése, valamint a szállás foglalás.
Jelen helyzetbe (mikor írtam ezt a beszámolót) létezik közvetlen járat Budapest és Valencia között,
fapados is akad bőven, meglepően jó árakért is, tudom ajánlani. A https://www.skyscanner.com/ egy
honlap, amit sokat használtam, de érdemes sokszor más honlapok vagy a légitársaságok saját honlapján
is körülnézni mielőtt dönt az ember.

Szállás
Szállás foglalás egy kicsit keményebb dió, sok honlap közül választhat az ember. Sokakat riogatnak, hogy
vigyázni kell a csalókkal mert könnyen átverhetik az embert, ez sajnos tényleg igaz érdemes jól
átgondolni mielőtt előleget/kauciót utalunk. Ha nem probléma egy viszonylag nagyobb szolgáltatási díj
akkor én a https://www.spotahome.com/ honlapot ajánlom. Nagyon tiszta és felhasználó barát felület,
maximálisan megbízhatók és a customer service is remek, hamar válaszolnak minden kérdésre,
problémára. Az UPV-nek van kollégiuma is, havi 500 eurótól kezdődik, a bejutási feltételekről nem tudok
sajnos semmit.

Város
Maga a város gyönyörű. Megtalálható benne minden, ami érdekelhet. Park, óváros, modern épületek,
múzeumok, sportpályák és létesítmények, különböző stílusú szórakozóhelyek, tengerpart és még
sorolhatnám. Egy percig sem fogsz unatkozni.

Közlekedés
Amit már az első napokba ajánlok, hogy csináltass, az egy „diák bérlet”. Itt sajnos nagyon kevés helyen
van diák kedvezmény és ha van is, akkor is max 15-20%. Ez is inkább egy „fiatalsági kedvezmény” mert
korhoz van kötve, nem pedig hallgatói jogviszonyhoz. Valahogy igy néz ki:

Egyedül a személyidről kell egy fénymásolat és kitölteni az igénylőlapot a metró egyik irodájában és ott
helybe meg is kapod. A közlekedés úgy működik, hogy pénzt töltesz fel erre a kártyára bármelyik
villamos/metró megállóba (egyszerre lehet akár 20-30-50 eurót is) és felszállás előtt érvényesíted, ami
levonja a kedvezményes utazásnak megfelelő összeget. Bliccelni elég nehéz, ha mégis ellenőrök gyakran
vannak, tehát nem érdemes.
A legjobb utazási forma, amit ajánlani tudok az a Valenbisi. Olyan, mint nálunk a MOL Bubi, csak jobb
maga a rendszer, sok a tároló és kiépített bicikli út, van hozzá app és egyszerű a használata. Ahhoz, hogy
használd online kell regisztrálni azzal a bérlettel, amit az előbb csináltattál a metró irodában. Egy évre
körülbelül 20-30 euró és az első 30 perc ingyenes minden bicikliutadból, utána is csak minimálisan
növekszik, de bármikor lecserélheted a bringát és újraindul a 30 perc.

Egyetem
Maga az egyetem viszonylag nagy, mivel az összes kar, összes épülete egy helyen található. Könnyen
megközelíthető minden közlekedési eszközzel. Rengeteg a sportolási lehetőség. Küzdő sportok, csapat és
egyéni sportok és természetesen konditerem is. A falmászástól a tenisz, strand röpiig és az úszáson át
minden van. Még e-sport terem is. Ha műszaki menedzser vagy akkor az óráid nagy része az ETSID
épületébe lesz, ott fogod a többi erasmusos ügyet is intézni. A tárgyak nagy része külön elméleti és
gyakorlati órákból áll, mindkettő kis létszámú. A legtöbb, ami nem core tantárgy, viszonylag könnyen
teljesíthető. Valamint van spanyol nyelv óra is (A2 és B2 szint között) amit ugyanúgy be lehet
számíttatani a kreditek közé.
Az egyetem területén belül megtalálsz nyomtató/fénymásoló boltot, könyvtárakat, diákházat,
bankfiókot, kávézókat, menzákat, sőt még fodrászatot is. Semmiből nincs hiány. Elsőre kicsit ijesztő lehet
a nagy terület és a sok lehetőség, de mindent el fognak majd magyarázni és térképet is adnak. Magának
az egyetemnek kevés bulis, utazós eseménye van, érdemes megnézni a különböző erasmusos irodák
ajánlatait és bulijait, a legtöbb tényleg nagyon jó.

Egyéb Tippek
A városban nehéz lesz majd ismert boltokat és áruházakat találni (amik itthon is vannak), legyen szó
élelmiszerről vagy más egyébről. Élelmiszerből a 2 leggyakoribb bolt a Consum és a Mercadona. Ezek
ilyen Spar/Lidl méretű boltok, de van bennük minden, ami kellhet. Minden mást, ha egy helyről akarsz
akkor az El Corte Inglés-be találsz, de ez inkább a drágább árkategória.
Megvagyok győződve, hogy a kresz táblák és sávok betartása sok autós szemében csak opcionális
kritérium, valamint a fék sok esetbe össze van kötve a dudával. Egyszóval, vigyázzatok az utakon mind
gyalogos mind autós vagy biciklisként.
A helyiek nagyon közvetlenek, nincsenek finom udvarias megszólítások, érdekesnek tűnhet sokszor a
stílus, de ezt nem kell tiszteletlenségnek venni.
Érdemes minél több programon részt venni, ismerkedni, barátkozni, aktívnak lenni, mert az élmény csak
akkor lesz teljes, ha ezekben osztozol a kinti újdonsült barátaiddal/barátnőiddel.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm!
ha van még kérdésed írj bátran egy levelet:
l.levi95@gmail.com

