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Először is, aki az őszi félévben készül Akureyribe menni az kerítsen magának jégmászáshoz 

alkalmas cipőre csatolható tüskéket. Nem viccelek, Akureyriben ha egyszer leesik a hó, 

örülhetünk neki, ha egy kis árkot valamennyire eltolnak a járdán és imádkozzunk, hogy ne 

tolják le teljesen a havat arról a részről, mert ha nem szereztünk az indulás előtt a fentebb 

említett csodából, a nyaktörés – vagy egyéb ugyancsak kellemes, esetlegesen korházba juttató 

sérülés – szinte garantált a jégen.  

A fentiek alapján az ember rögtön arra következtetne, hogy Akureyriben rossz az idő, de épp 

ellenkezőleg Akureyri időjárása sokkal kellemesebb, mint Reykjavíké. Sokkal stabilabb és 

kiszámíthatóbb, mivel míg délen az az általános, hogy attól még, hogy reggel sütött a nap az 

nem azt jelenti, hogy 5 perc múlva ne eredhetne el az eső. Északon viszont, ha napsütésben 

indultunk el otthonról, akkor nagy valószínűséggel napsütésben is megyünk haza. (Ez sajnos 

az esős napokra is igaz.) A félév elején rengeteget sütött a nap és kellemes meleg volt, jó a 

meleg egy relatív fogalom, de volt olyan nap az elején, mikor kardigánban mentem egyetemre, 

egyszerűen nem volt szükség a kabátra, november decemberben viszont annál inkább. Mivel a 

városka egy fjordban helyezkedik el ezért az orkán erejű szél – ami Reykjavíkban elég 

gyakori, és ami szinte lehetetlenné teszi a gyalogos és biciklis közlekedést – nem jellemző.  

Egyszer kétszer előfordulhat, de az Akureyriben való három és fél hónapos tartózkodásom 

alatt talán kétszer tapasztaltam ilyet, míg az egy Reykjavíkban töltött hét alatt legalább 

négyszer. Hóeséssel számolni kell, akár már októberben is, úgyhogy a vízhatlan meleg ruha 

létszükséglet, még a boltba járáshoz is. 

A városon belül nagyjából minden megközelíthető 20-30 perc alatt gyalog. Ez természetesen 

a szállás elhelyezkedésétől is függ, de nagy általánosságban ez a jellemző. Két nagyobb 

áruház van Nettó és Bónus, az utóbbiban jobban megéri bevásárolni még akkor is, ha esetleg 

messzebb van, mert jóval olcsóbb. Az árak még így is nagyjából kétszeresei az itthoniaknak. 

Ingyenesek a buszok a városban, de meglehetősen érthetetlen útvonalakon közlekednek, 

úgyhogy egyszerűbb gyalog menni és a buszhasználatot az estleges vészhelyzetekre – 

vízszintes eső vagy derékig érő hó – korlátozni.  

Szállást az egyetem biztosít, úgyhogy külön nem kell keresni, csak ha a felajánlott lehetőséget 

visszautasítottad. A bérleti díjjal úgy kell számolni, hogy az Erasmus ösztöndíj nagyjából elég 

lesz rá havonta, úgyhogy érdemes kiutazás előtt dolgozni és pénzt spórolni, vagy kint munkát 

keresni. A városkában van több kocsma és szórakozóhely is, de elég borsos árak vannak az 

italokra. 

Akureyrit hegyek veszik körbe, tehát kirándulásra már a környéken van lehetőség, de 

túraútvonalakon nagyon kell figyelni a jelzésekre, mert könnyű eltévedni, tapasztalat. Megéri 

csoportosan kocsit bérelni, mert a várostól egy két órára nagyon szép helyek találhatók. Meg, 

ha már egyszer az ember eljut Izlandra, biztos fel szeretné fedezni kicsit. Ahhoz viszont az 

autóbérlés sajnos tényleg elengedhetetlen, viszont az ilyen kirándulásokon lehet igazán 

barátságokat kötni a többi Erasmusos hallgatóval.  



Ha nem vesztek fel nagyon sok órát kint az egyetemen és itthon is, akkor elég laza félévetek 

lesz. Ugyan félév közben valamivel több dolgotok lesz, mint itthon, mivel sok beadandót kell 

írni, de cserébe lehet, hogy a vizsgaidőszakban hátradőlhettek.  

Akureyribe több módon is el lehet jutni. Ugye először Budapestről Keflavíkig repülni kell, 

aztán Keflavíkból FlyBus-szal lehet a legegyszerűbben bejutni Reykjavíkba, vagy közösségi 

oldalakon (facebook) lehet keresni embereket, akik a reptérről a városba, mennek autóval és 

hozzájuk csatlakozni, ez az olcsóbb verziója a bejutásnak. Reykjavíkból Akureyribe három 

választási lehetőség van: busz, ez elég sokáig tart, cserébe viszont lehet nézelődni; belföldi 

repülő, ez a leggyorsabb és talán a legdrágább verzió, főleg ha az ember nem veszi meg jó 

előre a repülőjegyet, valamint aki egy kicsit fél a repüléstől annak ezt az opciót nem 

ajánlanám, mert légcsavaros kis repülők a belföldi járatok, amin a legapróbb turbulenciát is 

katasztrófa közeli állapotként éli meg az ember; a harmadik az autó, ez ismét csak közösségi 

hálózaton keresztül szervezhető meg.  

Végezetül, a helyiek kedvesek – habár az izlandi hallgatók elég tartózkodóak, ezért nem sokat 

beszélgettem a többi Erasmusoson kívül mással – de ha van lehetőség beszédbe elegyedni 

velük, nagyon segítőkészek. Az izlandi nyelvórát érdemes felvenni, de arra készüljetek fel 

lelkileg, hogy nem lesz egyszerű. Az egyetemen a „HŐK” szokott szervezni kirándulásokat, 

ezekre megéri elmenni, mert már ennyivel is többet lát akkor az ember a szigetből. 

Összegezve, habár az odajutás kissé körülményes, mindenképp felejthetetlen élményekkel 

gazdagodik az ember a kint töltött hónapok alatt. Még egyszer: meleg, vízhatlan ruhával, 

kényelmes kirándulócipővel (meg az elején említett tüskékkel), fényképezőgéppel 

szerelkezzen fel mindenki, aki az őszi félévet Akureyriben szeretné tölteni.  
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