Élménybeszámolóm Spanyolországban töltött Erasmus-omról

A korona vírus miatt sajnos csak 2 hónapot tölthettem kint Erasmuson, ebből 1-et
karanténban. Ennek ellenére is kimennék, ha visszatekerhetném az időt, mivel így is
felejthetetlen élmény volt. Sok új embert ismertem meg, sok különböző kultúrából, diákokat
főleg Lengyelországból, Olaszországból, Tádzsikisztánból és persze Spanyolországból. Egy
Erasmus-os közösség nagyon befogadó és összetartó. Volt olyan szerencsém, hogy
barátnőmmel együtt mehettünk Erasmus útra, viszont úgy gondolom, hogy ha bárki megy
akár egyedül is, nagyon könnyű barátokat és ismeretségeket szerezni. Volt olyan Erasmus
Family-s túra Cádiz-ba, amelyre egyedül indultam el, de nagyon gyorsan találtam társaságot
magamnak, illetve olyan közeli barátokat, akikkel a mai napig beszélünk. Hiába indul el
valaki teljesen egyedül egy ilyen útra, mindenkinek van társasága és senkit sem hagynak
egyedül. Az olyan szervezetek mint az Erasmus Family és az ESN, túrákat (például
városnézéseket a közeli városokba) szerveznek kedvezényesen. Minden jövőbeli Erasmus
diáknak javasolom, hogy menjen el minnél több ilyen túrára, mert nagyon nagy élmény.
Córdobában éltem a 2 hónap alatt és emellett 4 másik városban jártam: Malagán, Cádizban,
Sevillában, illetve Barcelona-ban.
A két hónap is elég volt arra, hogy elsajátítsam az andalúziai nyelvjárás sajátosságait
és hozzászokjak a spanyol nyelv gyors tempójához. Barátnőmmel, akivel kimenünk
mindketten rossz tájékozódási képességgel rendelkezünk, itthon nagyon könnyen elveszünk/
elkeveredünk/ nem találunk oda valahová. A Córdobába való odatalálást is nehéznek hittük
mielőtt elindultunk, és a visszautat is, mert teljesen más városoba/városból repültünk,
vonatoztunk és távolsági buszoztunk az országon belül, ennek ellenére mindent elsőre
megtaláltunk amit kerestünk és sosem vesztünk. Sokkal egyszerűbb volt mindent megtalálni
mint ahogy számítottam rá.
Mindenkinek aki a jövőben Spanyolországa szeretne Erasmusra menni, figyelmébe
ajánlom a Mercadona nevű élelmiszerboltot – ott jó áron juthat hozzá az élelmiszerekhez,
kozmetikumokhoz -, illetve lányoknak a Sephora nevű sminkboltot, ahol nagyon jó minőségű
és gyönyörű sminkek/ kozmetikumok vannak. A kinti éttermekben bármilyen féle tapas-t
érdemes kipróbálni. A kinti élet pedig pár órával el van csúszva, ezt úgy értem, hogy ameddig
itthon reggel 6 körül kelünk és 11 körül fekszünk, kint suliidőben is teljesen normális a 11
körüli kelés és hajnal 3 körüli lefekvés. Így a szórakozóhelyekre sem érdemes már hajnal 1-re
menni, hanem inkább 3 körülre.
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