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Rengeteg csodát láttam, talán megszámolni sem tudom, mennyit. Teáztam Európa egyetlen 

teaültetvényénél, másztam meg vulkánokat egy az Atlanti óceán közepén lévő szigeten, és 

úsztam az Atlanti óceánban, talán a legrejtettebb partszakaszok mentén. Buliztam együtt 

Európa egyik legerősebb futballcsapatának hírhedt szurkolóival, és láttam a végeláthatatlan 

parafa erdőket Alentejo forró lankáin. Mégis, a legjobban azok az emberek hiányoznak, akik 

számomra ezt a kalandot felejthetetlenné tették: azok az emberek, akik az életem részeseivé 

váltak, és gyakorlatilag családdá kovácsolódtunk össze. 

Unatkozni, vagy egyedül lenni kétlem, hogy fogsz Portugáliában – nem csupán Lisszabon, 

Algavre, Porto vagy a szomszédos Spanyolország, de az Atlanti óceán szigetvilágai is 

meglepően olcsón és könnyedén elérhetők a fővárosból. Érdemes ezekre spórolni, és az 

újdonsült „családoddal” nekivágni az ismeretlennek! 

Maga a főváros, Lisszabon 7 dombra épült, így barátkozz meg a gondolattal, hogy a 

„hegymászás” lesz az új hobbid! Ne aggódj azonban, hiszen a portugál főváros egy gyönyörű 

hely, a maga mediterrán hangulatával, szűk utcáival és mesés ételeivel. Amit nem lábon, azt 

természetesen tömegközlekedéssel célszerű megközelíteni, amely igen jó áron, 23 év alatt havi 

30 euróért a fővárosban és az agglomerációban bárhová elvisz. A tiszta metró, laza 

buszmenetrend és régi, hangulatos villamosok mellett lehetőséged van felkapni egy elektromos 

rollert is városszerte bárhol, és néhány centért spórolni a sétán. A közösségi autómegosztás is 

működik, van olyan kedves ismerősöm, aki rendszeresen használta, azonban legyetek óvatosak, 

hiszen a portugálok, nos - érdekesen vezetnek. 

A lakhatás egy bonyolult kérdés a fővárosban, és ajánlom mindenkinek, hogy először az 

ismeretségi körében nézzen körbe, hátha egy szerencsés véletlen folyamán tud bárki segíteni. 

Az biztos, hogy az albérletedet minél előbb kezdd el keresni, hiszen a tanév közeledtével 



fogynak a jó helyek, és maradnak meg a drágábbak. Ha találsz bármit, ami felkelti az 

érdeklődésed, mutasd meg valakinek, aki ismeri a várost! Érdemes ezeket a lakásokat Erasmus-

os csoportokban keresgélni, esetleg felvenni a kapcsolatot a már kint élőkkel. 

Az árak nagyjából 120%-osak az itthoni árakhoz képest, ám vannak olyan kedvezmények, 

amilyenekkel itthon még nem találkoztam. Nem ritka a 70 – 90%-os leárazás, különösebb ok 

nélkül. Többnyire portugál élelmiszerláncok vannak, elvétve egy-egy Lidl vagy Aldi. Sokkal 

jobban jársz, ha főzöl magadra – ettől persze nem kell megijedni, én közel a nulláról kint 

tanultam meg szinte bármit megfőzni, többek között rengeteg portugál és/vagy tengeri ételt: 

bacalhau á brás, bacalhau com natas, vietnámi kagyló… 

Az egyetem modern, tiszta és óriási! Az órák színvonala is remek, azonban senkitől sem 

követelnek lehetetlent: szinte minden teljesíthető. A portugálok egy 0-20 jegyből álló 

osztályzási rendszerrel dolgoznak, 10-től mész át az adott tantárgyon, a teljesítés pedig 

többnyire beadandók, prezentációk formájában valósul meg. Nem kell megijedni, hogy csúszni 

fogsz az egyetemmel és nem tudod párhuzamosan teljesíteni a tantárgyaidat két országban: én 

gyakorlatilag Portugáliában fejeztem be az alapszakomat a Károlin, miközben kint 

mesterkurzusokat hallgattam. 

Egy szó mint száz, annyi mindent tudnék az elmúlt egy évemről írni, hogy nem is tudom, mit 

írjak. Inkább keressetek bizalommal a fenti elérhetőségeimen, és egy kellemes kávé mellett 

bárkinek bármilyen kérdésére szívesen válaszolok! : ) 

Semmi se tartson vissza benneteket attól, hogy belevágjatok életetek legnagyobb 

kalandjába! 

 

 


