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Rengeteg dolgot tudnék írni a kinti élményeimről. Szeptember első hetében érkeztem 

Antwerpen városába, amely egy gyönyörű ékszerdoboz Európában. Nagy szervezettséggel 

fogadtak minket, külföldi diákokat, amellyel megkönnyítették az ismerkedést és a 

beilleszkedést a kiérkezésünkkor. 

Előnyei: Antwerpen Európa közepén fekszik, így a környező országok és városok egyszerűen 

megközelíthetőek. (Amszterdam, Berlin, Párizs, Hamburg, Rotterdam, Eindhoven stb.).  

A Central Station (Belgium legnagyobb vonat állomása) 

1. gyönyörű szép 

2. könnyen el lehet utazni onnan bárhova vonattal 

3. tényleg a centrumnál található, így ha olyan szállást találsz, ami közel van az egyetemhez, 

akkor akár gyalog is megközelítheted azt. 

Utazásokhoz „GoPass” jegy kapható, amely 10 vonat útra szól, ennek ára 50 euró. Ezt nem 

kötelező egy embernek felhasználnia, akár több emberrel együtt is felhasználhatod. (Viszont, 

ha Zavemtem-re repülsz, akkor van egy másik jegy pluszban és erre nem vonatkozik, azt 

mindenképpen meg kell venni. Ha jól emlékszem az 5 euró volt.) 

Ősszel volt kettő ingyenes fesztivál, ami diákoknak szólt (diákkal lehetett bejutni, erre fontos 

ügyelni akkor is, ha „diákok éjszakájára” mentek, mert diákigazolvány nélkül tényleg nem 

engednek be). Minden csütörtök este buli van az egyetemistáknak, ezek sokszor inkább a 

kikötő közelében vannak, ami kicsit kintebb van a centrumhoz képest, de én bicikli nélkül is 

megoldottam sétálva, hogy eljussak oda és haza jussak. 

A város központi részein ingyenesen elérhető a wifi (az egész Meir-en, illetve a De Keyserlei-

en, Grote Markt-on, kikötő egyes részein..stb) - ezért  például SIM kártyára sincs feltétlen 

szükség, mert a kommunikáció interneten keresztül is megoldható. 

A Gate15 nevű szervezet mindig a diákok segítségére volt. Részt vettünk rendőrségi 

előadáson, biztosítanak tanuló szobákat, de akár azoknak is segítenek, akik dolgozni 

szeretnének a kinti tanulmányaik mellett. 

Az egyetemen jellemző volt a csapat munka az órákon, és az, hogy prezentációkat kellett 

tartanunk. Eleinte számomra ez ijesztő volt, hiszen ki az, aki nem fél attól, hogy majd 

kinevetik a fura magyar akcentusa miatt, vagy ha rosszul mond valamit, de később rájön az 

ember, hogy senkit se nevetnek ki, és egyre bátrabb lesz. 

Rengeteg lehetőség van sportolásra fiúknak és lányoknak egyaránt. A legegyszerűbb, ha 

megveszel egy Sportpass-t ami az egyetemek a sport kártyája. Ezt kipostázzák neked (1 évre 

lehet megvenni és kb.: 20-25 euró) - ezzel nagyon sokféle sportot kipróbálhatsz (Zumba, 

tollas, foci, futsal, kosárlabda, röplabda, asztali tenisz stb.). Ezen felül van lehetőség kondiba 

is járni, véleményem szerint a legolcsóbb a Basic fit Antwerpenben. 



 

Ajánlom mindenkinek, hogy vegyen részt az első hetekben szervezett Ice breaking week-en, 

illetve az egyetem által szervezett Welcome week-en is, mert én itt találtam meg azokat az 

embereket, akik a barátaim lettek. 

Hátrányok:  

 az étel nem a legfinomabb kint, bár én válogatós vagyok, de ezt is könnyen ki lehet 

küszöbölni, mert van egy magyar bolt, ahol minden megtalálható. 

 egy átlagos magyarnak elég drága város (pl.: a sör 2 euró és 3,50 euró között mözög). 

 nagyon kevés helyen, lehet olyan szállást találni, ahol az ágy matrac is benne van a 

bérleti díjban, ami engem pl. váratlanul ért. 

 korán zárnak a boltok és vasárnap nincsenek nyitva, szóval érdemes előre bevásárolni. 
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