
Már mikor felvettek az egyetemre is biztos voltam benne, hogy tanulmányaim során 
minimum egy félévet Erasmus program keretében külföldön szeretnék tölteni. Választásom 
Santanderre esett, ami Spanyolország Cantabria nevű tartományának székhelye. Mivel 
turizmus-vendéglátás szakos hallgató vagyok, kötelező az angolon kívül egy másik nyelv 
tanulása is, és mivel a spanyol mellett döntöttem, így egyértelműnek tartottam, hogy 
Spanyolországba szeretnék utazni, mikor pedig találtam óceánparti helyet, rögtön eldöntöttem 
a pontos úticélomat. 

Santander Spanyolország északi partján helyezkedik el, mint már említettem, az Atlanti-
óceán partján, többek között ezért is számomra meglepő volt, hogy árait nézve nagyjából 
hasonlóak az otthoniakhoz élelmiszer, szórakozás, illetve ruha tekintetében, viszont az albérlet 
egy kicsit magasabb, szobánként 200-300 euró körül kell fizetni, viszont nekem volt 
szerencsém egy barátnőmmel tölteni a félévet, így egész lakást béreltünk minden költséggel 
együtt 520 euróért havonta. Repülővel könnyen megközelíthető általában, viszont ezévben a 
légitársaságok leállása miatt csak átszállással lehetett volna utazni, ezért is döntöttem úgy, hogy 
autóval teszem meg az utat, ami már önmagában rejtegetett izgalmakat. 42 óra, 3 átutazott 
ország, gyönyörű tájak, autóban alvás és piknikezés után kicsit fáradtan ugyan, de annál 
nagyobb örömmel vettem át a kulcsot és próbáltam megemészteni a tényt, hogy tényleg itt 
vagyok. Az ország szinte azonnal magával ragadott. A hely, az emberek, a levegő, az 
óceán...mintha egy másik bolygóra csöppentem volna.  

A járványügyi helyzet nem okozott nagy akadályt a mindennapokat nézve, az egyetlen 
kellemetlenség a maszk kötelező viselése fedett helyen és kültéren. Természetesen voltak 
bizonyos korlátozások, például 11 órási kijárási tilalom, valamint nem lehetett a tartományok 
között utazni, de ezeket feloldották már május elején, így a jó időt már szabadon élvezhettük 
ott és amikor csak akartuk. Érdekes volt számomra, hogy a  vendéglátó helyek nyitva voltak és 
kívül-belül is lehetett fogyasztani ételt-italt. 

Az oktatás nem mindennapi volt, de ezt előre is tudhattuk a pandémia miatt. Nekünk, 
Erasmusos diákoknak az összes óra jelenléti volt az alacsony létszám miatt, viszont a maszk 
használata kötelező volt, enni és inni tilos volt az épületben, illetve mindenhol kötelező volt a 
másfél méter távolság betartása, a termekben is ki volt jelölve, hogy hova szabad ülni. 
Egyébként az egyetem épülete nagyon szép, tisztán tartott, és modern, és a járványügyi helyzet 
ellenére is nagyon élveztem a napokat, mikor bent lehettem. Az órákat nagyon érdekesen és 
interaktívan tartották meg. Sokszor kellett csapatban dolgoznunk, ami elősegítette azt, hogy 
megismerjük a többi diákot és kultúrájukat, a csoportmunkák pedig mindig jó hangulatban 
teltek. Egyes kurzusok végén prezentációt kellett tartanunk, míg voltak amikből vizsgát írtunk, 
és arra kaptunk jegyet. 

Természetesen nem minden csak a tanulásról szólt. Minden héten pénteken volt egy 
Erasmusos találkozó, ami szintén nagyon jó lehetőség volt arra, hogy új embereket ismerjünk 
meg. Ezeken kívül az ESN keretében még sok egyéb szuper programot szerveztek, például 
bingó estet, közös szemétszedést, menhely látogatást, szörfözést.Ezeken kívül lehetőségem volt 
számos gyönyörű helyre ellátogatni, az újonnan megismert barátaimmal, ami együtt még 
nagyobb kaland volt.  

Az első kis kiruccanásunk Liencresbe vezetett, ahol csodaszép strandok vannak, illetve 
egy kis tanösvény is megtalálható. Innen mentünk a Virgen del Marhoz, ami a gyönyörű 
kápolnájáról és a kilátásról híres, ez a város szélén található. Ezután pedig végső úti célunk a 



Punta de las Muelas volt, ami tőlünk körülbelül egy kilométerre helyezkedik el, így majdnem 
minden nap kimentünk oda a naplementét végignézni.  

  

A belváros is gyönyörűszép, szebbnél szebb parkok vannak, és mivel az öböl partján 
helyezkedik el csodálatos a kilátás innen is. Itt található egy sikló is, ami egy domb tetejére visz 
fel, ahonnan az egész városra rálátni. A Playa del Sardinero pedig véleményem szerint a város 
legszebb strandja, és mivel az egyetemtől nagyjából egy kilométerre helyezkedik el, itt is elég 
gyakran megfordultam. 

  

Santandertől 30 kilométernyire helyezkedik el a Santona nevezetű kis város, ahol a Faro del 
Caballohoz vezető túraútvonal eszméletlenül gyönyörű. Azonban a csodás élményért meg kell 
küzdeni, ugyanis a legszebb részéhez mintegy 763 lépcsőfokot kell megtenni lefelé, majd 
visszafelé is.  

 

 

 

 



Lehetőségem volt még eljutni a Faro de Cabo Mayor nevezetű világítótoronyhoz is, ami a város 
központjától nem messze helyezkedik el és az odavezető útvonalon rálátni a strandokra, a 
városra és szép parkos részen visz keresztül. 

  

Santanderben található még a Palacio de la Magdalena, ami sokaknak ismerős lehet a híres 
spanyol Gran Hotel című sorozatból. 

 

Mindezt összefoglalva számomra az utóbbi 4 hónap tulajdonképpen egy álom volt és nagyon 
hálás vagyok, hogy ezt átélhettem. Csodás helyekre jutottam el, nagyszerű emberekkel 
ismerkedtem meg és még a nyelvtudásom sokat fejlődött ennyi idő alatt. Mindenkinek csak 
ajánlani tudom Santandert, aki azon gondolkozik, hova szeretne elutazni a Erasmus program 
által. 
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