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Az egyetemi képzés alatt sokszor hallottam már az Erasmus+ és Campus Mundi programról, volt 

mobilitásban résztvevő hallgatóktól. Szerintem mindenkinek életében eljön az a pillanat, az az 

időszak, amikor szabadulni akar a megszokottól, kilépni a komfortzónából, világot látni és új 

kultúrákat megismerni. Amikor úgy gondoltam, muszáj volt újra kilépnem a komfortzónámból, és 

elindulni egy teljesen új úton. 

 

Az előkészületeket már jóval a kiutazás előtt elkezdtem. A rengeteg papírmunka, biztosításkötés, 

a szükséges dolgok beszerzése mellett felkerestem a közösségi oldalakon különböző csoportokat, 

ahol megismerkedhettem a leendő társaimmal, ízelítőt kaptam a ránk váró eseményekből, és 

segítséget kaptam a szálláskeresésben. Hasonló szálláskereső csoportban megtaláltam a számomra 

kedvező szállásomat. A szállás 190 Euró volt havonta plusz rezsi. Az albérletben 4-en laktunk, 

mindenkinek külön szobája volt, emellett 2 fürdőszoba, egy tágas nappali étkező és konyha állt 

rendelkezésünkre. 

 

 

 

 



A kiutazás napját nagyon vártam, ez volt a második Erasmus+ mobilitásom Portugáliát követően. 

Nyugodt természetű srácnak tartom magam, viszont nyilván egy kicsit izgatott voltam az új 

körülményekkel és kultúrával, ami rám várt. Könnyebben illeszkedtem be a korábban megszerzett 

tapasztalatoknak köszönhetően. A kiérkezés után azonnal elkezdtem felfedezni a várost. 

Castellónba rendkívül jól kialakított bicikli úthálózat van, amihez a Bicicas állomásai biztosítják a 

közhasználatú bicikliket. A bicikliket többféle módon is lehet használni, én egy LongTerm (1 év) 

bérletet vásároltam, ami 30 euró volt. A kint töltött idő alatt mindennapos sport tevékenységgé 

alakítottam a biciklik használatát, amit mindenkinek csak ajánlani tudok. A fogadó egyetememmel 

teljes mértékben elégedett vagyok, a tanáraink nagyon kedvesek és segítőkészek voltak. 

 

Castellón sosem alszik. A spanyol kultúrában ismert siesta-nak köszönhetően az ott élők nappal 

többet pihennek, és este kezdenek el „élni”. Amíg itthon 9 óra környékén lefekvéshez készülünk, 

ott akkor indul el mindenki a városba sétálni, sportolni, kikapcsolódni. A város gyönyörű. Az 

óváros szűk utcái őrzik a múlt épületeit, amik nagy része nagyon jó állapotban még a mai napig 

használatban van. A modern városrészt a hatalmas sugárutak szelik át, amik mentén az itthon 

megszokottól eltérően ott citrom-, mandarin-, narancs- és pálmafák sora teszi csodálatossá a 

járművekkel tömött utcákat. A város rengeteg szórakozási lehetőséget biztosít, minden érdeklődő 

számára. 

 

Spanyolország megélhetés szempontjából hasonló, mint Magyarország, talán minimálisan 

drágább. Az elnyert Erasmus+ támogatásnak köszönhetően nem volt gondom a megélhetést, 

kikapcsolódást illetően. A külföldön töltött mobilitás alatt mindenkinek ajánlom a helyi ESN-hez 

való csatlakozást. A tagság igénylése pár ezer forint, de rengeteg programot, kedvezményt /például: 

Ryanair – 8 alkalommal 1 free check in és 15% kedvezmény a repülő jegyből/ biztosít. A castellóni 

ESN nagyon jól működik, minden héten több programot is szerveztek: beer pong versenyek, 

táncestek, közös vacsorák, ahol a nemzetiségek különlegességét lehetett kipróbálni, tengerparti 

programok, sport programok, reggeltől estig tartó kirándulások, és a több napon át tartó távolabb 

helyekre való kirándulás. 

 



Az Erasmus+ mobilitási programnak köszönhetően, a félév végén lehetőségem volt utazásokat 

szervezni, ahol eljutottam a Baleár szigetekre (Mallorca, Ibiza). Repülő járatokkal lehet eljutni 

Valencia-Palma és Valencia-Ibiza. Nagyon olcsón, 20 Eurós retúr járatok vannak. Castellónba 

töltött 5 hónap alatt rengeteg új embert ismerhettem meg a világ különböző pontjairól, akiknek 

nagyon köszönöm ezt a felejthetetlen időszakot! 

 

Köszönöm szépen az Erasmus+ programnak hogy ezt az 5 hónapot lehetővé tették számomra, hogy 

szakmailag és emberileg is fejlődhettem. 

 

 

 



 

 


