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Erasmus programomat Hollandia északi városkájában, Groningenben töltöttem, mely az ország egyik 

gyöngyszeme. Barátságos, kedves, befogadható méretű városka, diákokkal teli, pörgős, forgalmas belvárossal, 

és kikapcsolódásra alkalmas részekkel. Imádnivaló.  

A hollandok nagyon segítőkészek, szimpatikusak, és mindenki nagyon jól beszél angolul. Sajnos a holland 

kultúrából nem sokat sikerült megismernem, mert az időm nagy részét tanulással kellett tölteni, de az ESN 

programokat nagyon tudom ajánlani mindenkinek, fantasztikusak! Ugyan itt is leginkább külföldiekkel van 

körülvéve az ember, de szuper a hangulat, és szép holland részeket ismerhetünk meg. Amsterdamot, 

Volendamot és az északi szigeteket nem érdemes kihagyni, szerintem fantasztikusak! 

A suli (Rijksuniversiteit Groningen (RUG)/University of Groningen) nekem nagyon tetszett, érdekesek voltak az 

órák (bár itt is akadtak kevésbé élvezhetőek), a tanárok felkészültek, és az angol nyelvet itt is nagyon jól 

beszélik, a holland akcentus könnyen érthető. A tananyag kemény, elég sok, így az 5 kredit nem véletlen, meg 

kell érte dolgozni. Az otthoni félévet csinálni mellette kihívás, de nem lehetetlen; ez esetben javaslom kicsit 

megnyújtani az itt tartózkodást a nyár irányába.  

A legpozitívabb élményem a holland városka atmoszférája után a sportlehetőségek fantasztikus tárháza volt. Az 

ACLO rengeteg nyitott órát kínál, és rengeteg tanfolyam, kurzus közül lehet választani, mint pl. a wakeboard, sí, 

tenisz, golf, kézilabda, küzdősportok, táncok stb. és mindezt egy 50 euros féléves díjért. Ha valaki szereti a 

változatos sportolást , imádni fogja az ACLO-t. 

A közlekedés biciklis, bár ezzel nem mondok újat szerintem. Én vittem görkorit, de az használhatatlan, mert 

macskakövesek a járdák, utak a belvárosban. Autóval a központban közlekedni halál, és a parkolás iszonyat 

drága. Buszok vannak, de magas az ára, és nem túl sok járat van. Kerékpárral minden 10-20 percen belül 

elérhető, nagyon praktikus, és egészséges. Szerintem már a legelején érdemes beszerezni egy bringát, a 

facebook oldalak egyikén. 

Az étkezés sajnos nem túl izgalmas, a szokásos magyar menzák, menük nem léteznek, az éttermek, 

gyorséttermek nagyon drágák, bár gyros és pizza kapható jó ár-érték arányban. Ajánlom a főzőcskézést, én 

Vismarkt - piac a belvárosban kedd, péntek és szombati napokon - rajongó lettem, ahol mindenféle ízletes 

zöldség-gyümölcs-hús-hal-magvak stb. megtalálható elég jó áron. Lidl olcsó, Alberthein igényes, akciókkal jó az 

ára.  

Országon belüli közlekedésre, kirándulásra a 7 euros vonat napijegyet javaslom, amit NS Group Groningen 

facebook csoportban lehet elérni, megszerezni (10-es csoportba kell rendeződni). 

Azt hiszem, ezek a legfontosabbak, de szívesen adok plusz információt, ha valami még érdekel benneteket.  

Összességében egy fantasztikus élmény volt számomra a Groningeni félév, imádtam a várost, nagyon jókat 

kirándultam, szerettem az izgalmas, profi előadásokat, és rajongtam a számos sportolási lehetőségért. Az ESN 

nagyon jó ismerkedési lehetőség, nyitott, jó fej emberekkel. Menjetek, megéri! ;) 


