
Leuven 

A következő rövid összefoglalóban szeretném saját tapasztalataimmal és        

élményeimmel segíteni a leendő kiutazókat, megkönnyíteni eligazodásukat. 

Első és legfontosabb dolog a szálláskeresés. Én a Loyola International Nachbar           

Huis-ban laktam, ismerős ajánlása alapján kerestem fel, és nem bántam meg. Körülbelül 70             

fős kollégium 2-3 fős szobákkal, rendkívül alacsony (havi 180-210 euró) áron. A közösség is              

fantasztikus, a diákok jól együttműködve élik mindennapjaikat. Nekem személy szerint egy           

szobatársam volt, akivel az első naptól fogva könnyedén szót értettük, a szemeszter során sem              

voltak nagyobb fennakadások. Ha esetleg nem sikerülne bejutni, szintén tudom ajánlani a            

Copal nevű kollégiumot, nagyon sok embert ismertem meg onnan, akik hasonlóan jó            

társaságot nyújtottak. 

Második teendő a repülőjegy megvásárlása. Ezt minél előbb teszi meg az ember, annál             

olcsóbb. Sajnos Zaventembe (Brüsszel-i reptér, így Leuvenhez jóval közelebb van) nem megy            

Budapestről járat, így Charleroi-ba kell repülőt keresni. Én a WizzAir és a Ryanair járatait              

ajánlom, a menetidő nagyjából 1,5 óra, és a járatok ára körülbelül 6000 forintnál kezdődnek              

(feladott poggyász nélkül). 

Charleroi-ba érkezve két lehetőség van eljutni Brüsszelbe. Az egyik a nagyjából 15            

eurós Shuttle Bus, ami elvisz Brüsszel-Midi-be, ott vonatra szállhatunk és eljuthatunk           

Leuvenbe. A második lehetőség a TEC helyi buszjárat, ami 6 euró ellenében elvisz a reptérről               

Charleroi-Sud vonatállomásra, ahonnan vonattal Leuvenig utazhatunk (átszállás       

Brussel-Zuid-ben). Mindenképpen érdemes azonnal, az első vonatállomáson megvenni a Go          

Pass 10 nevű vonatbérletet, ami 52 euróba kerül, 10 alkalmas, és Belgiumon belül bárhova              

(átszállással együtt) lehetővé teszi az utazást (fontos, hogy csak 26 év alatt használható!             

Afelett: Rail Pass 10). 

Leuvenbe megérkezvén a De Lijn helyi buszjárat buszpályaudvara rögtön a          

vonatállomás mellett helyezkedik el. Egy buszjegy körülbelül 3 euróba kerül. Érdemes           

kiutazás előtt megtekinteni, melyik busz visz a kívánt célhoz, valamint melyik megálló van             

hozzá a legközelebb (Google Maps + https://www.delijn.be/en/lijnen/?vertaling=true). 

https://www.delijn.be/en/lijnen/?vertaling=true


Érdemes körülbelül 1-2 héttel a szemeszter kezdete előtt kiutazni, ugyanis 1 hét            

biztosan az adminisztrációval fog eltelni. Érdemes minél előbb egy biciklit vásárolni (30-120            

euró), ugyanis ez eszméletlen mértékben megkönnyíti a mindennapi utazást, és          

élménydúsabbá is teszi. Leuvenben abszolút a „biciklisek a királyok”, elsőbbségük van a            

buszokkal és autókkal szemben szinte mindenhol. Ráadásul a város nem túl nagy, szó szerint              

bárhova oda lehet érni 10 percen belül biciklivel. Érdemes azonban egy erős lakatot és láncot               

venni rá, és figyelni, hogy mindig, kollégiumi területen belül is le legyen zárva, ugyanis napi               

rendszerességű a biciklilopások száma. 

Az egyetemi eligazításon elmondják a legtöbb dolgot a vizsgákról, tárgy és           

vizsgafelvételről, nagyjából mindenről, érthetően, így erről nem beszélek külön. Felajánlanak          

busz- és kultúrakártyát, 10-10 euróért. A buszkártya Leuvenen belül korlátlan buszutazásra           

használható, szerintem felesleges, ha biciklivel jár az ember. A kultúrakártya hasznos lehet,            

előadásokra, kiállításokra olcsóbb vagy akár ingyenes belépést tesz lehetővé. 

Étkezés szempontjából, ha valaki nem szeret/akar főzni, leginkább az Alma          

diákétkezdéket ajánlom, attól függően, melyik van legközelebb a lakhelyhez (3 van összesen).            

Bevásárlást, ár szerint növekvő sorrendben, a Lidl-ben, Aldi-ban, Colruyt-ban, Delhaize-ben          

és Carrefour-ban teheti meg az ember. Szerintem érdemes szerezni az első héten egy barátot              

akivel együtt főz az ember, hatalmas móka, én jobban élveztem mint étterembe járni, plusz a               

főzőtudományomon is csiszolt. 

Bankszámlanyitással érdemes megvárni a kiutazást, ugyanis Belgiumban a diákszámla         

ingyenes. Érdemes nagyjából 300 eurót vinni kiutazáskor készpénzben, ez biztosan elegendő           

lesz az első 3 hétre, amíg az ösztöndíjat elutalják. Fontosnak tartom megtervezni, hogy             

nagyjából mennyit költhet az ember havonta, hogy ne érje meglepetés. Átlagosan a            

szállásdíjon (180-450 euró) felül 300-400 euró, amit elkölt az átlagos cserediák. Az ösztöndíj             

nem sok, de épphogy elegendő, havi 100-200 euró önrész amit bele kell tenni. Kint is lehet                

diákmunkát vállalni, illetve önkéntes munkát is (Belgiumban az önkéntes munkaért is adnak            

fizetést, úgymond hálapénzt vagy az utazási költségek megtérítését). 

Sikeres kiutazást és élményekben gazdag Erasmus mobilitást kívánok minden         

szerencsés diáknak! 


