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Bilbao – Universidad del Pais Vasco

Markovics Gréta harmadéves Kereskedelem és Marketing szakos hallgató vagyok a Miskolci
Egyetemen és a hatodik félévemet volt lehetőségem Bilbao-ban tölteni. Beszámolóm célja,
hogy a későbbi Erasmussal kivágyó hallgatóknak segítséget nyújtsak. Teljes mértékben
elmondhatom, hogy óriási élmény volt Bilbao-ban élni. A kultúra, a város hangulata, az
emberek, a barátságos közösség, az oktatás színvonala rengeteg élményt nyújtott, amelyeket
sosem fogok elfelejteni.
Város
Bilbao Baszkföld területén helyezkedik el. Körülbelül 30 évvel ezelőtt, egy ipari város volt,
amelyet mára már szépen felújítottak. Kicsit talán megtévesztő az, hogy különböző stílusok
jelennek meg a városban. Elég modern szobrok, épületek mellett egy óvárossal is rendelkezik,
amely kisebb utcái, régi épületei nagyon hangulatossá teszik a városrészt. Egy folyó szeli
ketté a várost, ahol rengeteg kajakozó, hajókázó emberek figyelhetők meg.
A baszkok nagyon büszkék a hagyományaikra, nyelvükre, amelyet szigorúan őriznek is.
Alapvetően nagyon rendesek, viccesek és barátságosak. Szinte minden héten előfordult
velem, hogy megállítottak az utcán, metróban, buszon, és társalogni kezdtek velem. Habár
nem sok sikerrel, ugyanis a spanyol nyelvet a kint létem alatt kezdtem el tanulni, de kézzel
lábbal való mutogatással mindig megértettük egymást.
Az időjárást tekintve, elég változó. Naponta, sőt óránként is óriásit eshet vagy nőhet a
hőmérséklet. Sosem bíztam az internetes előrejelzésekben, mert másnap vagy akár két órával
később már teljesen mást mutatott. Ez változékony időjárás az óceánnak köszönhető, amely
az egész évet végigkíséri.
Kedvenc helyek
Rengeteg kedvenc helyem lett Bilbaoban. Legelőször említeném a Guggenheim múzeumot,
amely a folyópart mentén helyezkedik el és egyből mindenkinek feltűnik az óriási szürke
épület. Ha szerencsések vagyunk kifoghatunk ingyen jegyeket is a Happy Erasmussal vagy a
ESN-nel ( két egyesület, amelyek az Erasmusos diákoknak segítenek a kinti életben) .

További kedvenc helyem az Athletic Club stadion, amely a San Mames metro megállónál
található. Mindenkinek szívből ajánlom, hogy látogasson el egy meccsre, mert óriási élmény
ahogy a város szurkol a csapatának.

Szórakozás
A Happy Erasmus és az ESN minden héten bulikat rendez a Flash, BackStage és Sonora
szórakozóhelyeken. Minden héten vannak Pintxopote esték a város különböző bárjaiban,
ahova érdemes már a legelejétől ellátogatni, ugyanis csak Erasmusos diákoknak vannak
megszervezve és életre szóló barátságokat lehet szerezni. Táncesteket, kirándulásokat
(Ibizára, Barcelonába, Európai fővárosokba), karaoke esteket is szoktak rendezni minden
félévben.

Volt lehetőségem kipróbálni a szörfözést is a Sopelana strandon, ami szintén egy óriási
élmény volt.

Minden hónapban rendeztek Boat Party-t, amely szintén csak Erasmusos diákoknak szólt. A
hajón dj volt, ingyen fogyasztási lehetőség és körülbelül 3 óra áll rendelkezésre, hogy a várost
kétszer háromszor körbejárják a folyó mentén.

Sopelana, Larrabasterra, Plentzia és Areeta metro megállóknál vannak a legjobb strandok.
Általában Sopela és Plentzia partjain vannak a legtöbben.

Közlekedés
Közlekedést tekintve, szinte bárhova el lehet jutni a városon belül és ezen kívül a tengerpartra
is metro használatával. Buszt a félév során csak akkor használtam, amikor túrázni mentünk
vagy más várost szerettem volna felfedezni.
Lehet havi bérletet vásárolni a metrora, amelyet szinte bármelyik buszon is használhatsz,
azonban nincsen diákbérlet, csak normál, amely körülbelül annyiba kerül, mint Budapesten a
felnőtt bérlet.
Én BARIK kártyát vásároltam 3 euroért, amelyet mindig feltöltögethetsz magadnak. Egy
utazás 0,99 Euro, de BARIK kártya nélkül egy utazás 1,60 Euro lenne.
Ha a városon kívül szeretnénk utazni érdemes a BizkaiBust használni, ahol szintén
használhatod ezeket a kártyákat.

Érdekességek
Külön kiemelnék, még pár érdekességet, amelyet érdemes meglátogatni. Ilyen például a San
Juan Gaztelugatxe, ahol a Trónok Harca egy jelenetét is leforgatták. Szintén BizkaiBus
használatával juthatunk el ide. Egy benyúló sziget egy templommal a tetején, ahova több mint
230 lépcsőfok vezet fel.

Bosque de oma erdőt is érdemes megnézni, ahol a fák érdekes festményekkel vannak tele.
Különböző mintákat vehetük ki a festményekből, amelyet mozgásunkkal megváltoztathatunk.
A Happy Erasmus idén kétszer is szervezett buszos kirándulást erre a területre.

Többször kirándultunk el barátaimmal a közelben lévő hegycsúcsokra. Ezek a kirándulások
volt, hogy két napig tartottak, de a meleg miatt hálózsákkal éjszaka óriási élmény.

Összességében elmondhatom, hogy életem legemlékezetesebb és legélménydúsabb félévét
tölthettem, ebben a gyönyörű városban. Olyan barátsággal, élményekkel gazdagodtam,
amelyek végig fogják kísérni az életemet.

