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Sziasztok leendő Erasmus-os diákok! Imolának hívnak, harmadéves Károlis diákként nagyon 
szerencsésnek mondhatom magamat, ugyanis 5 hónapot tölthettem a Universidad de La 
Rioja-i egyetemen, mely Logrono-ban egy Észak-Spanyolországi tartományban helyezkedik el. 
 
Logrono és megközelítése 
 
La Rioja állam fővárosa Logrono. Korábban még csak nem is hallottam erről a helyről, így aztán 
izgatottan vágtam neki ennek a kalandnak. Logrono-nak van ugyan egy nagyon pici reptere, 
de oda havonta megy csak egy járat, így vagy Madridból vagy Bilbao-ból érdemes busszal 
menni. Ha Bilbao-ba repültök Budapestről nincs közvetlen járat, így az átszállás kényelmetlen 
lehet, azonban a buszút csak 2 óra. Ha Madridba érkeztek repülővel onnan az út 4 óra, illetve 
Barcelonából 6 óra. 
Logrono egy borvidék, a La Rioja-i borok nagyon híresek, finomak és olcsók is. Gyönyörűek a 
természeti és kulturális adottságai a helynek. Őszintén szólva kicsit féltem, hogy egy nagyon 
kis eldugott helyen leszek és ez a város mégsem Madrid vagy valami nagyobb, de pont ezért 
volt nagyon jó, mivel így megtapasztalhattam az igazi hagyományos dolgokat. Logrono egyik 
híres utcája Calle Laurel, mely este előszeretettel várja a „tapaszozni” és borozni vágyókat. 
 
Élet Logronoban 
 
Nulla spanyol tudással érkeztem ide, így az elején elég nehézkes volt, amikor még a boltban 
sem beszélt senki angolul és még a termékek nevén se láttam egy olyan szót se, amit értenék, 
így hát elég sok ragadt rám az ott töltött 5 hónapom alatt. Az élet természetesen olcsóbb, mint 
a nagyobb városokban, de Budapesthez képest persze kicsit így is drágább, viszont aki szereti 
az egzotikus gyümölcsöket az itt sokkal olcsóbban találja meg őket. Vasárnap itt szinte minden 
zárva van, így a vásárlást az előző napokra kell tenni, azonban az Alcampo (itthon Auchan) még 
ünnepnapokon is hajnali 1-ig van nyitva, ami nagyon szuper. 
2 nagyobb bevásárlóközpont található a 150ezres modern városkában. A szabadtéri 
tevékenységeket kedvelőknek sok lehetőségük van a természetben edzeni vagy éppen hegyet 
mászni. A siesta itt valós dolog, de hamar hozzá lehet szokni a délelőtti és a délutáni 
nyitvatartásikhoz, még akkor is, ha minden mindig akkor van zárva amikor neked épp lenne 
időd elintézni valami.  
 
Szállás 
 
Én már július végén elkezdtem szállást keresni és a kollégium tűnt a legalkalmasabbnak. Ketten 
voltunk egy szobában közös konyánk és közös fürdőszobánk volt. (Lehet persze külön szobát 
bérelni, de az jóval drágább.) A kollégium gyalog 5 perc az egyetemtől és egy gyönyörű 
parkban helyezkedik el, ahonnan csodás kilátás nyílik a közeli hegységekre. A városközpont 
gyalog onnan fél órára van, így a buszos közlekedést én nem igen használtam. Továbbá az 
egyik bevásárlóközpont is 10 percre van gyalog a kollégiumtól.  
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Kilátás a kollégiumból     Tapas és bor 
 
 
Universidad de La Rioja 
 
Az egyetem épülete nagyon modern, a tanárok nagyon segítőkészek, kedvesek. Az oktatási 
rendszer teljesen másképp működik, mint itthon. Ami nekem nem volt szimpatikus az az, hogy 
csak 2 hetünk volt a vizsgákra és az időpontok közül nem lehetett választani, ugyanis egyetlen 
egy darab volt kijelölve. Nekem csak angolos tárgyaim voltak (3db), és sajnos az ingyenes 
Erasmus-os spanyol kurzuson se tudtam reszt venni, ugyanis nem indítottak kezdőknek. Ennek 
ellenére sokat tanultam spanyolul a helyi, illetve más Erasmus-os barátaimtól. Mivel egy 
kisebb városról beszélünk, az utcán mindig találkozni ismerősökkel, ismerős arcokkal. 
Mindenki nagyon nyitott, életvidám, beszédes még akkor is, ha alig beszéled a nyelvüket, 
nagyon értékelik, ha próbálkozol, mivel ők nem igen beszélnek más idegennyelven. 
 
Sok új barátot, rengeteg tapasztalatot, kalandokat, szerelmet, élményeket és még megannyi 
dolgot kaptam ettől az utazástól, nagyon szerencsésnek érzem magam az itt eltöltött 5 
hónapért. Mindenkinek meleg szívvel csak ajánlani tudom.  
 
 
 
 


