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DOJAZD 

 Warszawa Okęcie – Alicante 
 koszt ok. 150 € 

 

 Alicante – Murcia – Cartagena   
 koszt ok. 10 € 

 
„Autobus zawsze odbiera pasażerów na przystanku, który znajduje się przy wejściu na lotnisko na 

drugim piętrze. Wychodząc z budynku należy kierować się na prawą stronę. Jest to miejsce gdzie osoby 
po przylocie biorą autobusy do centrum lub do sąsiednich miast. Z tego co pamiętam numer 

przystanku skąd można zabrać się do Murci to 10 lub 11,godziny autobusów jak i destynacja jest 
opisana na przystanku. Z tego przystanku  podjeżdżają autobusy do Benidormu, także należy się pytać 

kierowcy dokąd jedzie. Bilet do Murci kosztuje ok. 5 euro. Sprzedającego można spotkać niedaleko 
przystanku, jest to osoba która mówi po angielsku. Następnie autobus dojeżdża do estacion de 

autobus w Murci, skąd należy wziąć autobus do Cartageny, przeważnie odjeżdżał z peronu numer 16.” 
Karolina Katarzyna Cichosz, studentka turystyki i rekreacji , wyjazd 2015/2016 

   
ZAKWATEROWANIE 

 
„Odradzam akademiki, są podwójnie droższe niż wynajem pokoju. Najlepsza opcja na znalezienie 
pokoju to zapisanie się do grupy Erasmus Cartagena lub Erasmus Flat Search […]Przed wyjazdem 
warto poduczyć się hiszpańskiego, gdyż bardzo mało osób zna angielski, będzie to niesamowicie 
przydatne, sama wiem z własnego doświadczenia. Do nauki języka polecam stronę duolingo, lub 

książkę Pawlikowskiej  z płytą „Blondynka na językach” tą są dobre propozycje do nauki języka od 
podstaw, ale naprawdę ważne jest znać cokolwiek.”  

Karolina Katarzyna Cichosz, studentka turystyki i rekreacji, wyjazd 2015/2016 
 
 

 Prywatne pokoje – warto skorzystać z tych wyszukiwarek ofert 
http://wwwe.cartagena.es/compartepiso/indexCompartir.asp 
https://www.milanuncios.com/pisos-compartidos-en-cartagena-
murcia  
 ceny pokoi (z rachunkami) 150 – 200 € 

UCZELNIA 

 „Nie każdy profesor wymaga pisania egzaminu. Sprawdzana jest  obecność, która wpływa 
(nie zawsze, lecz na ogół) na ocenę . Nie są tworzone specjalne grupy dla studentów z wymiany. Każdy 
jest traktowany  na równi ze studentami z tej uczelni.” 

Klaudia Celińska, studentka turystyki i rekreacji, wyjazd 2015/2016 
  

 Ponad 100 studentów w ramach wymiany z całego świata, 
głównie z Włoch 

 Mentorzy – studenci opiekunowie studentów z wymiany 
 Większość zajęć prowadzona po angielsku  

 

WYŻYWIENIE / KOSZTY POBYTU 

„Koszt utrzymania w Hiszpanii to 300-350 euro miesięcznie (jedzenie, mieszkanie, rachunki). 
Polecam osobiście samemu sobie gotować. Jeśli przybyły student chce zjeść tanio, najlepiej iść do 
stołówki. Produkty spożywcze najlepiej kupować w Mercadonie, ale warzywa w warzywniaku (na ogół 
za niecałe euro można kupić dobrej jakości warzywa i owoce)” 

Klaudia Celińska, studentka turystyki i rekreacji, wyjazd 2015/2016 
 

 Preferowane markety/dyskonty: Mercadon, Dia, Lidl 
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 stołówka na uczelni – 4,60 € za posiłek (2 dania, woda, 
deser, pieczywo) 

 
 bilet autobusowy 1,20 € 
 Ok. 200 € koszty wyżywienia.  

PODRÓŻE 

„ Uczelnia wychodzi naprzeciw przybyłym studentom z innych krajów poprzez tworzenie 
imprez turystycznych, które wprowadzają w kulturę kraju. Niestety takie wypady są bardzo kosztowne, 

bo taki wyjazd kosztuje od około 150-200 euro. Bywają również darmowe wycieczki krajoznawcze.” 
Klaudia Celińska, studentka turystyki i rekreacji, wyjazd 2015/2016 

 
 

 
 
 

 

 Wycieczki organizowane przez ESN – kilka, np. do Granady 
– koszt 90 € 

 
 
ROZRYWKA 

 Imprezy lokalne 
 Spotkania integracyjne organizowane dla Erasmusów 

przez ESN 
 

 


