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Mikor valaki végre eljut oda, hogy büszke Erasmus-os diáknak mondhatja magát, az öröm 

nagyon nagy tud lenni, azonban ilyenkor az embernek több dologra kell felkészülnie, mint 

gondolná. Repülőjegy, megfelelő bőrönd, biztosítás, ruhatár pótlása és újítása, egyszóval 

minden olyan dolog, ami alapvetően nem hétköznapi. Az ügyintézés hosszadalmas folyamat. 

A Tanulmányi Osztálytól az Erasmus értekezleteken át a Tanszékig minden utat végig kell 

járni, ahhoz, hogy végül kiutazhassunk. Szerencsére nagyon sokan támogattak minket, így 

sikerült elnyernünk egy fél éves ösztöndíjat a Universitario de Lisboa-ra. A portugál 

egyetemen adminisztrációban is megszaladt, fel kellett vennünk a fogadó egyetemmel a 

kapcsolatot, akik mindig nagyon készségesen segítettek és válaszoltak minden apró 

kérdésünkre, de amolyan "portugálosan ráérősen".  Levélváltás után már a kinti tantárgyainkat 

is fel tudtuk venni, amelyek között akadtak mester szintű kurzusok is több 

tudományterületről, úgyhogy ez is egy teljesen új tapasztalat volt számunkra. 

Azonban bátran kijelenthetem, hogy ez a rengeteg idő, amit a papírmunkával, illetve a 

felkészüléssel töltesz, teljes mértékben megéri! Valószínűleg a kint töltött félévem az eddigi 

egyik legszebb szemeszteremnek tudható be.  

A saját tapasztalataimat foglalnám össze ebben a kis beszámolóban, illetve saját képekkel 

illusztrálnám, és remélem, hogy a későbbiekben sokat fog segíteni valakinek, aki épp kiutazás 

előtt áll és hasonló helyzetben van, mint én voltam.  

Szállás: 

Talán a szálláskeresés lehet az, ami az egészben a legnehezebb. Megtalálni a legjobb szállást 

nem egyszerű, bár megmondom őszintén, nekem hatalmas szerencsém volt. Egyik kedves 

ismerősömnél tudtam magam meghúzni, amíg kint voltam, azonban még így is tudok nektek 

hasznos tanácsokat adni, ugyanis a legtöbb kinti barátom nem volt olyan szerencsés, mint én, 

ezért ők is hosszas keresgélés árán tudtak csak megfelelő szállást találni. Ha van 

lehetőségetek rá, elsőnek kérdezősködjetek körbe, hátha sikerül ismerősön keresztül szállást 

találni, ugyanis biztos vagyok benne, hogy anyagilag ez az opció a legideálisabb.  

Ha ez az opció nem válik be, akkor két különböző oldalt tudok nektek ajánlani, ha 

szálláskeresés előtt álltok:  

1) https://www.airbnb.hu/  

Nagyon sok külföldi Erasmusos diák erre az oldalra esküszik. Aranyos, olcsó és ideális helyen 

található szállásokat lehet találni az airbnb oldalán. Ezt az oldalt többnyire azoknak ajánlom 

akik kevésbé tudnának alkalmazkodni / több emberrel együtt élni. Az airbnb-n leginkább 

külön apartmanokat illetve lakásokat találsz, de persze itt is számos hostel, vagy 

többszemélyes lakás is meg van hirdetve. 

 

 

 

https://www.airbnb.hu/


2) https://www.uniplaces.com/en/accommodation/lisbon 

A uniplaces nevű oldal, többnyire kifejezetten Erasmus diákoknak ad szállást. Ezek főként 

társbérletek, tehát a uniplaces inkább azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik  nyitottabbak és 

nem bánják, ha több emberrel kell együtt élniük huzamosabb ideig, illetve jól tudnak 

alkalmazkodni. Alkalmazkodás alatt gondolok arra, hogy közös a fürdőszoba, illetve a konyha 

is többnyire. Ha ezek a dolgok nem zavarnak, akkor a társbérlet szuper lehetőséget biztosít új, 

nemzetközi barátságok kiépítésére. A legjobb az, hogy az oldalon feltüntetett ár már 

tartalmazza a rezsi költségeit is. Egy normál szállás átlagosan 300-500 euró között mozog 

havonta.  

Lényegében mindegy, hogy melyik oldalon keresed a szállásod, a legfontosabb és talán az 

egyik leghasznosabb tanács az, hogy minél előbb próbálj szállást foglalni, hiszen annál 

olcsóbban tudod megkaparintani a számodra legmegfelelőbb ingatlant.😊  

Közlekedés:  

Szerintem bátran kijelenthetem, hogy kifejezetten jó a közlekedés Lisszabonban. A busz talán 

a leglassabb illetve a legkiszámíthatatlanabb jármű, ennek a lisszaboni forgalom az oka. A 

vonat, illetve a metró a legideálisabb közlekedés szempontjából. Szerintem nagyon kevés 

olyan hely van, ami nem megközelíthető metróval, vagy vonattal, sőt a városon belül gyalog 

is elég könnyen elérhető minden, ezért, ha nem bánsz egy kis sétát a csodálatos Lisszabonban, 

akkor a közlekedésnek ezt a formáját ajánlom. A jegyek is viszonylag olcsók. Aki napi 5-nél 

kevesebbszer fog tömegközlekedni, annak nem a 24 órás, hanem a zapping típusú jegyet 

ajánlom, mivel ezzel a jeggyel olcsóbban lehet utazni, mint a normál egy útra szólóval és nem 

csak a város határain belül, hanem a helyközi vonatokon is érvényes. A vonat, busz illetve a 

metró jegy is többnyire 1,5-2,5 euró között mozog, ha nincs bérleted, azonban rengeteget 

lehet spórolni azzal, ha már a legelején feltöltöd a bérletedet. Ha csak és kizárólag 

Lisszabonban utazol és 25 év alatt vagy akkor 25 € a havi bérlet, ha viszont 25 év fölött vagy 

akkor sajnos már 35€. Az egyedüli rossz dolog a kinti tömegközlekedésben a rendszeres 

sztrájk. 

Anyagiak:  

Havonta az ösztöndíjam 470 euró volt, ebből a szállásom 350 euróba került, tehát összesen 

120 euróm maradt a megélhetésre. Megmondom őszintén, hogy képtelen lettem volna 

eltartani magam a fennmaradó 120 euróból, ezért hozzá kellett nyúlnom a tartalék pénzemhez. 

Többnyire 3-4 naponta költöttem 10 eurót az ételre, viszont ez tartalmazott gyümölcsöket, 

húst, és egyéb élelmiszereket is. A költségek természetesen mindenkinél egyénileg változnak 

majd, én inkább próbáltam spórolni, hogy tudjak utazni a későbbiekben. Az iskolának is volt 

egy 30eurós költsége, ezt azonban csak a hazautazás előtt kellett kifizetni.  

Kinti tanulmányok:  

Ha őszinte akarok lenni, kicsit meglepett a kinti rendszer. Nagyon rugalmasak, segítőkészek 

és egyáltalán nem sietősek. Többnyire csak 3 tárgy teljesítése szükséges ahhoz, hogy 

meglegyen a kötelezően teljesítendő 15 kredit, azonban én ajánlom mindenkinek a +1 

tantárgy felvételét, biztos, ami biztos, hogy ha netalántán egy tantárgy teljesítése nem 

sikerülne, akkor is meglegyen a kért kreditszám. Én is 4 tárgyat vettem fel, természetesen 

négy különböző témájú tárgyat. Minden tárgyam egytől egyig nagyon érdekes és jó volt. A 

tárgyak teljesítésének menete általában ugyanaz. Beadandókat kell írni illetve prezentálni kell 

órán. Nálunk 1-5ös rendszer van, kint 1-20as rendszer van.   

https://www.uniplaces.com/en/accommodation/lisbon


 

Látványosságok:  

Szerintem már az is elég, ha annyit mondok, hogy félév nem volt elég arra, hogy mindent 

megnézzek, amit akartam. Rengeteg látványosság van, ami kihagyhatatlan azok számára, akik 

kint tanulnak, és ehhez nem is kell messzire menni. A kedvenceimet fogom nektek kicsit 

bemutatni illetve felsorolni.  

Legfontosabb megnézni a Miradourok-at!! Ha Lisszabonra gondolok, akkor legelőször a 

kilátók, azaz portugálul a „miradourok” jutnak az eszembe. Mivel a város egy dimbes-

dombos területen fekszik, így szinte mindegy is, hogy melyik részén vagyunk, hiszen minden 

egyes magaslati pontról gyönyörű panoráma tárul elénk. Több napot is el lehetne azzal 

eltölteni, hogy felkeressük az utazási oldalak által legszebbnek kinevezett 30 miradourot és 

mindegyiken eltöltünk pár percet, hogy kiélvezzük a látványt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egyik személyes kedvencem a képen látható: Miradouro Pnoramico Do Monsanto, 360° 

panorámát nyújt Lisszabonról, nem beszélve arról, hogy éjszaka is gyönyörű) 

 

 

Bairro Alto, azaz a felső negyed a 15. század virágzó kereskedelme és gazdasági fejlődése 

által megindult népességnövekedés miatt jött létre. A negyed középkori szűk kis utcáit 

érdemes nappal és éjszaka is felkeresni, mivel a két napszakban két, teljesen különböző arcát 

lehet megismerni. Míg napközben a Bairro Alto a nyugalom szigete, ahova csak egy-két 

turista téved be, addig éjszaka egy szabadtéri buli helyszínévé válik. A helyi lakosokra 

figyelemmel a buli éjfél körül abbamarad, de aki nem szeretné ekkor befejezni az éjszakát, az 

a Cais do Sodré vasútállomás környéki szórakozóhelyekre tud átmenni.   

 



28-as villamos: Aki csak pár napra érkezik a városba, ezért egy hop on – hop off buszjegy 

vásárlásán gondolkozik, annak most ajánlok egy sokkal gazdaságosabb és autentikusabb 

lehetőséget. A 28-as, normál tömegközlekedési eszközként funkcionáló, hangulatos, fából 

készült villamos egy hatalmas kört tesz a városban, szinte minden nevezetesség mellett 

elhaladva. Egy 24 órás tömegközlekedési jegy, ami minden egyéb tömegközlekedési 

eszközön, mint például a „lift” villamoson is felhasználható, szinte fele annyiba kerül, mint a 

turistabusz. Ha elkerülnéd a turista áradatot és a zsebeseket, akkor érdemes korán kelni, így 

elsőként élvezve az utazást.  

Santa Justa lift: A lift manapság már a turisták körében is egyre 

népszerűbb, hiszen hatalmas sorok szoktak kígyózni a bejárat előtt, ezért 

felkeresésére érdemes a kora reggeli órákat kihasználni. A lift egyszerre 

csak 29 embert tud szállítani, viszont mindenképp megéri a várakozást, 

hiszen a kilátásban itt sem fogunk majd csalódni. Mivel a lift a helyi 

tömegközlekedési hálózat részét képezi, ezért nem érdemes a helyszínen, 

többszörös áron jegyet váltani, hanem inkább egy előre vásárolt napi-, 

vonal- vagy zapping típusú jeggyel kell felkészülni. Csodálatosan belátni a 

lift tetejéről Lisszabont.  

 

Ha nem szeretnétek csak a városban nézelődni, hanem szeretnétek egy kicsit túrázni, akkor 

mindenképp ajánlom, hogy üljetek fel a vontra Cais do Sodrénál (vagy ahol épp laktok) és 

induljatok meg Cascais felé. Rengeteg csodálatos helyet fogtok ott találni. 

Mint például a Boca do Inferno (Pokol szája), az egyik kedvenc helyeim közé tartozik. Mi 

pont naplementére értünk oda a kilátóhoz, viszont úgy döntöttünk, hogy nem magáról a 

kilátóról csodáljuk meg a naplementét, hiszen az egész kilátó teli volt emberekkel, hanem egy 

picit arrébb, a sziklákról fogunk gyönyörködni a naplementében. Azt kell, hogy mondjam, 

hogy ennél szebb naplementét az ember el sem tudna képzelni. Szavakkal elmondani szinte 

nem is lehet, szóval beszéljenek inkább a képek helyettem:  

 

 

 

 

 

 

Cabo da Roca: Ez az a hely szintén a kedvenceim közé tartozik. Cascais buszállomásról 

közvetlen odavisz a 403-mas busz röpke 3,5 euroért. Túl sok minden nem található itt, csak 

egy hatalmas világítótorony és a végtelen természet és óceán, azonban ez már magában elég 

arra, hogy elvegye az ember lélegzetét, amíg ott tartózkodik.  

    

 



 

                                                                  

                                                                (Cabo da Roca ) 

 

 

 

Ha már valaki a Cabo da Roca-nál jár és szeret sétálni akkor mindenképp ajánlom, hogy 

fedezze fel a rejtett partot. 2 óra sétálás után fentről, közel 140 méter magasról megpillantható 

egy titkos part a Praia da Ursa. Valószínűleg az eddigi partok közül ez volt a 

legcsodálatosabb, amit eddig láttam. Kisebb mennyországként tudnám leírni. Ha valaki erre 

jár, és szeretné megcsodálni ezt a gyönyörűséget, jól jöhet egy kényelmes túracipő, amiben 

stabilan lehet menni köveken, sziklákon illetve csúszós területeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (Praia de Ursa)                                                                       ( Praia de Ursa)  

 

 

 

 

 

 



Fontosnak tartom megemlíteni, hogy ha szerettek utazni, akkor mindenképp meg kell, hogy 

nézzétek az Azori vagy a Madeira szigeteket. Csalódni nem fogtok. Sajnos nekem csak 

Ponta Delgadara volt lehetőségem eljutni egy hétre (Azori-szigetek). A sziget egyszerűen 

szavakkal leírhatatlan. Ezt úgyis csak akkor fogjátok megérteni, ha a saját szemetekkel 

láttátok. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ( Azori szigetek, Ponta Delgada)  

Azonban ha kicsit kintebb szeretnénk menni Lisszabonból mindenféleképpen érdemes 

ellátogatni Portóba. Lisszabonból Portóba a vonatjegy 16 euró között mozog. Ha többen 

mentek, sokkal olcsóbban jöttök ki egy autóbérléssel, de mindenképp megéri ellátogatni oda 

egyszer.  

Amit még nagyon tudok nektek ajánlani az Algarve. Algarve Portugália tíz történelmi 

tartománya közül a legdélibb. Itt találhatók Portugália legszebb partjai.  

 

Tipp: Gyorsan barátkozzatok össze helyiekkel, ugyanis ők tudnak minden jó, olcsó illetve 

titkos helyet, amiket kár lenne kihagyni. 

 

Igyekeztem nektek minden hasznos tanácsot, információt leírni, illetve mindent, amit tudtam 

saját képekkel illusztrálni. Csak és kizárólag olyan helyeket említettem meg a beszámolóban 

ahol én is voltam, nem véletlen tudom őket nyugodt lelkiismerettel ajánlani. Természetesen ez 

még mindig csak töredéke azoknak a helyeknek, amiket meg kell nézni, amikor kint vagytok, 

de hát sajnos több száz oldal sem lenne elég arra, hogy minden csodás helyet le tudjak írni 

nektek.  

Ha bármi kérdésetek lenne, szívesen segítek a továbbiakban is. 

Sok sikert! 😊 

 

 


