
Könyvet tudnék írni az itteni élményeimről. Vagy könyvsorozatot. Szeptemberben érkeztem szép 

ámulások szent városába, ami nekem Párizs helyett mondjuk Leuven, de ennél jobb szavakat nem 

találtam rá soha. Eredetileg csak az első félévre jelentkeztem, de egyszerűen nem akartam itt hagyni 

ezt az országot. Csak ajánlani tudom mindenkinek.  

Előnyei:  

Személy szerint külföldön most voltam először, és abszolút kinyílt a világ. Belgium csodálatos egy 

napos kirándulásokra, tengerpart pihenésre. Szintén jól helyezkedik az ország, csak pár óra vonattal 

vagy busszal Hollandia vagy Franciaország. London konkrétan 8 óra volt, de megérte az a buszút is. 

Maga Belgium is csodás. A tipikus turisztikai célpontoktól eltekintve, mint Brugge vagy Gent, 

rengeteg más abszolút csodás hely is van, például Dinant vagy Spa. 

Helyi gasztronómia: sült krumpli és gofri. Talán klisének tűnik és egyszerűnek, lehet, hogy az is, de 

ettől függetlenül nagyon finom. Számos feltét közül lehet válogatni. Szintén ide sorolnám a Speculaas 

nevű kekszet, amiből csinálnak krémet és fagyit is – nagyon addiktív. Tradicionális szintén és érdemes 

kipróbálni Vol au vent- et és a Stoofvlees-t. Ja, és a bicky burger is kötelező. 

Sörkultúrát is muszáj megemlíteni, egészen elképesztő különleges söröket lehet kóstolni, általában 

33 cl és 8-12% / per üveg – szupermarketben átlag 1.5 euróért lehet kapni, ha kimegy az ember 

persze jóval drágább.  

Csokoládé. 

Belgiumban nem sok hely maradt fáknak és természetnek, ennek ellenére Leuven mellett van egy 

gyönyörű kastélypark, utána pedig egy erdő, ahová bármikor el lehet menni futni/ kikapcsolódni. 

Könyvtár: Csodás, kívülről, belülről – 5 euróba kerül felmenni a toronyba ahonnan rálátni az egész 

városra – gyönyörű szép, nagyon érdemes. 

Építészeti stílusát tekintve is gyönyörű – kezdve a Stadhuis-től az egyszerű utcácskákon keresztül a 

Groot Begijnhof-ig.  

Az egyetem minden évben szervez nagyobb eseményeket, amiken szintén remek a hangulat, például 

a 24 Urenloop, Lipton Big Splash vagy a Survival of the Student, érdemes rákeresni Youtube-on. 

Szintén itt van a világ leghosszabb bárja, az Oude Markt-on ahol jóformán mindig megy a buli, persze 

nem kevés pénzért. Ellenben a „fak-bar” nevű helyeken potom pénzért lehet fogyasztani. A név ne 

tévesszen meg senkit, ez a faculteit-nek a rövidítése. Szintén érdemes megfigyelni a sörkérési 

metódusokat – ugyanis a hangos zenétől sokszor nem hallani, hogy mit szeretnénk kérni, ezért 

kialakultak különböző kézjelek különböző típusú sörökre. Például ha a legolcsóbb sört szeretnéd 

kérni, ami általában a Stella, akkor feltartod a kisujjad és utána jelzed, hogy hány darabot kérsz.  

Szintén pozitívum, hogy magas az egyetem színvonala, végül is tanuló csere programon vagyunk. 

Hátrányai: 

Sok ember számára kellemetlen lehet a folyamatos esőzés, de szerintem meg lehet szokni, igazából 

már abszolút nem zavar. Magyarként számomra úgy tűnt sokszor, hogy itt mindig esik az eső, mire a 

belgák azt mondták, hogy ez abszolút nem igaz, hogy mindig csak mondjuk naponta többször.  

Szintén hátrány lehet, hogy Magyarországhoz képest drágábban lehet szórakozni, például moziba 

vagy étterembe menni. Ellenben az Aldi és a Lidl ára cirka ugyanúgy mozognak, mint 

Magyarországon. 



 

Hasznos tippek:  

Itt euro alapú bankszámlát nyitni és zárni se bonyolult és ingyen van.  

Én a Loyola International Nachbar Huis-ben laktam, szerintem a legjobb hely a világon. Rengeteg 

nemzetiség, különböző emberek, rengeteg élmény. 

Érdemes legalább egy fél évig hollandul tanulni, nagyon jó a helyi nyelviskola - van egy holland kurzus 

Erasmus hallgatóknak 5 kreditért.  

Ha spórolni szeretnél, vásárolj Lidlben és Aldiban, ha nagy választékra vágysz, akkor pedig a 

Carrefourban.  

Láss minél többet és érezd jól magad! 

 


