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 Kedves Te, aki Izlandra készülsz, tudnod kell, hogy hatalmas fába vágod a fejszéd, de 

végtelenül megéri elkezdeni az álmod valóra váltását! Egy rendkívüli hely, nem mindennapi 

élményekkel, látványosságokkal. Megosztanám, a tapasztalataimat, és elmondanék pár jó 

tanácsot, az utánam esedékes hallgatók számára. 

 Elég mérvadó az időpont kiválasztása, ezért javasolnám az őszi félévet. Ilyenkor, 

ahogy én is tettem, még iskolakezdés előtt, kicsit körbe lehet járni a szigetet, ellátogatni 

azokra a helyekre, ahova lehet, hogy évközben nem lenne lehetőség. A pénz nem akadály, 

hiszen a barátságos országban akár könnyedén stoppolhat is az ember, nem kell tartani 

senkitől és semmitől, a legveszélyesebb dolog, ami ránk leselkedhet az csak a természet 

adottságaiból következhet be. (pl.: szélvihar, hóvihar, de ez nyáron nem igazán szokott 

előfordulni) Én ugyanígy jártam el, nyár végén beutaztam a déli partot, és a szállással sem 

kell törődni, hiszen nagyon sok kemping helység van, ahol aprópénzekért lehet leütni a lécet, 

és az időjárás is kedvezhet a nyár utolsó napjaiban. (5-6fok éjszakánként) Azért ajánlanám az 

őszi szemeszterben való kiutazást, mivel a tél közeledtével egyre rövidülnek a napok és így 

könnyebb megszokni a napról napra való sötétséget, mintha januárban a napi 3 óráig tartó 

világosságra érkeznénk oda. A másik fontos része az időpont választásnak, azaz, hogy az 

itthoni tanulmányod során melyik félévet választod. Én harmadik félévben utaztam ki, de 

utólag végig gondolva, ötödik félévben hasznosabb lett volna az egész mivelhogy nincs közös 

tanulmányi területe a Károlival a kinti egyetemnek és így nem nagyon lehet tárgyakat 

elfogadtatni, aminek a vége az, hogy a hazautazást követően minden itthoni tárgyból is le kell 

vizsgázni, ami nem túl mókás dolog. 

 A szállással kapcsolatban, az iskola felveszi mindenkivel a kapcsolatot és küld egy 

szálláslehetőséget, amit előleggel és egy security deposittal be lehet foglalni. Na most, aki 

anyagilag nem úgy áll, hogy a nyár elején ezt ki tudná fizetni, érdemes önállóan keresni egyet. 

Nagyon sok közösségi portálon hirdetnek szálláslehetőséget, így általában a lakás 

tulajdonosával lakhatsz együtt, és kapsz egy szobát, amit ugyanúgy havonta kell fizetni. 

Nekem a második szituációra hajlott a döntésem, és nem bántam meg, mivel olcsóbb is volt, 

mint amit az iskola ajánlott, és azzal, hogy egy ott élő izlandi emberrel éltem olyan 

lehetőségeket tudtam kapni, ami a másik opció választása esetén nem történhetett volna meg. 

(Eljutottam mérföldekkel olcsóbban egy 10 személyes repülőgépen Grimsey-re, Izland 

legészakibb, a 66. szélességi fokon belüli kis szigetre, Ingyen elmehettem Whale Wathcing-ra 

egy hajókával az Eyjafjörður öbölbe.) 

 Maga az egyetem nagyon felszerelt, mindenképp ajánlom az izlandi nyelv tanulására 

szolgáló órát mert nagyon érdekes, és ha már ott vagyunk, sajátítsuk el a hely anyanyelvét. 

Rendkívül sok programot hirdetnek meg, amin rész lehet venni, és kisebb közösségekbe össze 

lehet kovácsolódni. Tudni illik, a város elég kicsike, és így nagyjából mindenki ismer 

mindekit típusú felállás van érvényben. Egy példa erre, amikor már úgy harmadik vagy 

negyedik alkalommal mentem ugyanabba a kávézóba, ahol a neved kiáltása alapján jelzik, 

hogy elkészült a rendelésed, az ott dolgozó hölgy el se kérte a nevem, hanem a kávém 

elkészültével mosolyogva mondta, hogy: „Bogi your latte is ready!”, ami nekem annyira 

melengeti a szívem, hogy egyszerűen leírhatatlan érzés. De általánosságban elmondható ez 

mindenegyes ott lakóról, hogy végtelen jóindulatúak, kedvesek, csak úgy köszönnek az utcán, 

ha elsétálsz mellettük, szóval teljesen más, mint ahogy eddig itthon 

megszokhattam/megszokhattuk. 



 A jogsi előny, hiszen csodálatosabbnál csodálatosabb helyeket jóformán csak autóval 

lehet megközelíteni, a buszra nem nagyon lehet számítani mivel napi szinten egy-egy busz 

vihet el a közeli helységekre. Ha nincs jogsija az embernek az sem baj, abban az esetben 

érdemes minél több ismeretséget szerezni, és csoportosan bérelni egy autót. 

Fontos kérdés a pénz. Nem mindenki ugyan olyan anyagi háttérrel rendelkezik, így 

fontos ennek a kérdése is. Tudni illik, hogy maga a támogatás, ha fedezi is a szállást másra 

alig jut belőle. Így, ha más forrásból nem megy kénytelen munkát vállani az ember. Az én 

esetemben is így történt, rákényszerültem, de nem bántam meg mert így például, többek 

között el tudtam menni Reykjavíkba az Iceland Airwaves fesztiválra, ami hatalmas élmény 

volt.   

Igazából annál jobb minél több embert tudsz megismerni, szóba elegyedni, olyan 

barátságok is születhetnek amire nem is számít az ember. Élményben gazdag időtöltést 

kívánok, és ha bármi kérdésetek van, állok rendelkezésre, az Erasmus koordinátortól 

elkérhetitek az elérhetőségemet.  

 

Mindenkit csak bátorítani tudok, hogy jelentkezzen Erasmusra! 


