
Erasmus 2020-2021 

Walencja – Hiszpania  



Mieszkanie  

Znalezienie mieszkania nie jest trudne ale wymaga trochę czasu 
można skorzystać z grup na:  

Facebook – linki są zamieszczane w mailach od ESN Valencja  

Warto mieć WhatsApp gdzie można na początku znaleźć 
mieszkanie i dowiedzieć się o spotkaniach Erasmus  

(dołączyć można pisząc na fb do osób z ESN)  

Inną stroną gdzie można znaleźć mieszkanie to  

https://www.idealista.com/ 

(w tym wypadku mamy możliwość zamieszkania w niższej cenie 
z Hiszpanami)  

Koszt mieszkania to 250-300 euro  

https://www.idealista.com/
https://www.idealista.com/


Mieszkanie – 
lokalizacja  

Centrum miasta posiada wiele miejsc 
wartych zobaczenia nie mniej jednak 
polecam szukać mieszkania w 
okolicach parku Ayora; Casa de salud 
(Amistad – dzielnica) czy przy ulicy 
Blasco Ibaniez 

Plusy to:  

- dużo Erasmusów spotyka się w 
tych okolicach jest tam też wiele 
barów (plaza de Honduras; plaza 
de cedro).  

- Jest blisko do UPV, UV oraz 20 min 
rowerem do plaży.  

- 20 min do parku Turia  



Komunikacja w 
Walencji  

• Metro -  kartę można 
wyrobić na lotnisku zaraz 
po wylądowaniu  

• Rower miejski – Valenbisi 
(koszt to 40 euro na rok)  

• Autobusy  

• Free Now (taxi ) albo 
normalna taksówka  

 



Uczelnie w Walencji  

UPV – politechnika w Walencji  - mój 
uniwersytet  

UV – Uniwersytet w Walencji  

Walencki Katolicki Uniwersytet „San 
Vicente Mártir” 

 



UPV  

Poliformat i Aire są to strony uczelni gdzie można znaleźć wszystko tak 
jak plany zajęć, budynki, materiały są udostępniane, wykłady 
nagrywane dzięki czemu jesteśmy w stanie do nich wrócić.  

W systemie można samemu wybrać przedmioty w razie problemów 
można wybrać się do biura dla Erasmusów w moim przypadku był to 
budynek 3P otwarty tylko do godziny 11 rano.  

Campus de Vera to ogromny kompleks kilkunastu wydziałów. Na 
kampusie znajdują się kilka kawiarni bank, poczta, drukarnia, dużą 
biblioteka międzywydziałowa. Początkowo plan budynku może sprawić 
kłopoty jednak po paru dniach z pewnością da się odnaleźć. Na całym 
terenie znajduje się kilka map dzięki którym można się łato odnaleźć.  

 

 



Mapa kampusu  

Na terenie kampusu jest również siłownia, 
korty do tenisa, basen, boiska do piłki nożnej 
– istnieje możliwość nabycia karty w 
atrakcyjnej cenie która uprawnia do 
korzystania z tych obiektów. 

Umieszczone są również stacje gdzie można 
zostawić swój rower lub valenbisi. 

Prosto z tego kampusu można w łatwy 
sposób po zajęciach wybrać się na plażę 
około 15 min rowerem czy na pieszo 30 min.  



Języki  

• Angielski  

- można wybrać przedmioty po angielsku w zależności od kierunku  

- nawet jeżeli przedmiot jest prowadzony po hiszpańsku można spytać czy jest 
możliwość uczestnictwa na zajęcia bez znajomości tego języka  

- w moim przypadku większość zajęć miałem po hiszpańsku wystarczy tłumaczyć sobie 
zajęcia, prezentacje i wszystkie niezbędne materiały są dostępne na Poliformat na 
koncie studenta. Polecam używać tłumacz Deepl – bardziej dokładne tłumaczenie.  

- Polecam spytać o możliwość napisania egzaminu po angielsku na początku jak jeszcze 
jest możliwość zmiany przedmiotu 

 



Hiszpański  

• Na UPV istnieją kursy od A2 do B2  

• Osoby prowadzące zajęcia są bardzo sympatyczni, pomocni i można 
wiele nauczyć się tego języka.  

• Ja przed Erasmusem nie umiałem tego języka, zrobiłem szybki kurs na 
Duolingo i dołączyłem do grupy A2 i zakończyłem Erasmusa na 
poziomie B1 

• Wiele studentów przyjeżdzających zna język hiszpański i można z nimi 
ćwiczyć ten język  

 



Wolny czas  

• Sama Walencja posiada wiele atrakcji  

- Rzeka turia została zmieniona w bardzo długi park 
gdzie można wykonywać ćwiczenia, spotykać się ze 
znajomymi  

- Na początku tego parku znajdują się słynne z Walencji 
budynki wykonane w bardzo futurystyczny sposób 
oraz największe w Europie Oceanarium  

- Można je zobaczyć od środka najlepszą opcją jest 
skorzystania z wycieczek organizowanych przez ESN 
lub inne organizacje jak Erasmus Mundo; Erasmus Life 
Valencja czy happy Erasmus Valencja  

- Park jest podzielony na „strefy” w każdej znajdują się 
inna roślinność, budynki, mosty ipt.  

- Na końcu parku jest biopark – zoo  



Plaża w Walencji  

• Plaża jest czysta i bardzo obszerna  

• Plaza jest idealna do oglądania wschodów 
słońca niestety słońce zachodzi od strony 
miasta nie zmienia to faktu że można 
zaobserwować bardzo ładne widoki 

• Blisko plaży są restauracje bary  

• Warto spędzić czas również w porcie   



Walencja centrum  

• W centrum mamy Plaza de la Reina gdzie 
znajdziemy punkt widokowy i zaraz obok 
jest Katedra (gdzie znajduje się święty 
graal)  

 

 



Mercado central – miejsce gdzie 
można zakupić codziennie lokalne 
produkty takie jak  

Wędliny, oliwki, piwa, wina pieczywo, 
ryby owoce morza itp.. 

Ponadto znajduje się w przepięknym 
budynku  

Miejsce jest otwarte do godziny 15:00  

Wokół jest wiele małych kawiarni i 
restauracji które są również otwarte 
w tych godzinach  

 



• Plaza de redonda oraz plaza de la virgen  

• Muzeum sztuk piękcych, Ciudad de las 
artes,  

• Muzeum Świętego Ognia (Fallas Museum) 

• Arena walk byków w Walencji 

 



Podróże  

• Komunikacją publiczną można odwiedzić 
dużo miejsc koło miasta takie jak na 
przykład  

- Port sa plaja  

- Albufera – piękne zachody słońca na 
jeziorze 

- Buñol  - idealne miejsce na jedno dniową 
wycieczkę (wodospady), w mieście tym 
odbywa się również walka na pomidory  

I wiele innych miejsc wszystko jest zależne od 
chęci  



Miejsca które 
warto odwiedzić   
• Calpe – 2h hiking piękny widok na miasto  

• Alicante (również jest możliwość odbywania tam Erasmusa 
miasto te posiada dobre połączenie z Walencją, można lecieć 
z Polski do tego miasta są czasami tańsze bilety) 

• Torrevieja – różowe jezioro  

• Altea – warto zobaczyć umiejscowione jest na wzniesieniu 
więc posiada piękne widoki na morze oraz miasto  

• Peñíscola – miejsce kręcenia scen z gry o tron  

• Morella  

Wszystkie te miejsca można odwiedzić wypożyczając samochód 
lub uczestnicząc w wycieczkach organizowane przez różne 
organizacje dla Erasmusów   

 



Dziękuję za uwagę  


