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DOJAZD 

 Pociąg Warszawa → Gdańsk (bilet od 30 zł) 
 Samolot Gdańsk → Turku (Wizzair  od 50 zł) 
 Turku lotnisko → Turku Centrum (komunikacja miejska ok. € 3) 
 Pociąg Turku → Kokkola (bilet € 30- € 50) lub Omnibus (bilet € 12) 

 
„Wybierając pociąg z Turku do Kokkoli, jedziemy dużo krócej, ok 14h. A 
wybierając Onnibusa - ok 18-20h. Wynika to z tego iż onnibus jeździ 2 razy 
dziennie i czas oczekiwania na busa jest dość spory. 
Druga opcja to: 
Warszawa – Kokkola samolotem, koszt to ok 1000zł w jedną stronę plus dojazd 
busem Kokkola lotnisko - Kokkola centrum - 20 euro.” 
 
                                                           Jakub Szczygielski, informatyka, wyjazd 2018/19 
 

 
 
ZAKWATEROWANIE 

„Uczelnia oferuje rezerwację zakwaterowania w jednym z akademików: 
http://www.tankkari.fi/ 
Jest ich 5, w różnych lokalizacjach, różnymi standardami i różnych konfiguracjach. 
Średni koszt wynajmu to ok 300€ miesięcznie.” 
 
                                                           Jakub Szczygielski, informatyka, wyjazd 2018/19 
 
 
UCZELNIA 

 zajęcia odbywają się w jednym budynku 
 zajęcia prowadzone w języku angielskim 
 egzaminy tylko w formie pisemnej lub na komputerze 
 ok. 20-30 studentów z Erasmusa z różnych kierunków i krajów, 

przeważnie Azjaci 



    Centria University of Applied Sciences 

 

WYŻYWIENIE / KOSZTY POBYTU 

 Koszt jedzenia to minimum 200€ miesięcznie 
 Najtaniej zakupy można zrobić w Lidlu 
 Dużo rzeczy codziennego użytku można kupić w secondhand 

shopach (kirpputori) 
 Sklepy otwarte codziennie (max. do 23) 

 
„Polecam restaurację „Kung’skitchen”. Jest to restauracja azjatycka oferująca 
bufet all you can eat za 12€.” 
 
                                        Jakub Szczygielski, informatyka, wyjazd 2018/19 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODRÓŻE / ROZRYWKA 

 uczelnia organizuje co najmniej dwie darmowe wycieczki – na 
początku i na końcu semestru  

 inne darmowe wydarzenia dla Erasmusów w trakcie semestru  
 
„Żeby otrzymać zniżki, należy wyrobić kartę studenckiego stowarzyszenia ‘Copsa’. 
Kosztuje ona bodajże 50€/semestr. Jednakże bez wyrabiania tej karty można 
poprosić o wydruk potwierdzający fakt bycia studentem, uprawniający do zniżki 
na pociągi.  
Copsa organizuje 2 wycieczki – do Laponii i Norwegii, oraz do St. Petersburga. 
Koszt tych wycieczek to ok 360 € każda. Najtaniej podróżować onnibusem.” 
 
                                              Jakub Szczygielski, informatyka, wyjazd 2018/19 
 


