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O mieście

Na początku zastanawiałam się czy w ogóle warto jechać do „jakiegoś tam“ miasta
w Holandii. Rozumiem Amsterdam, ale czy aby na pewno Utrecht?
Teraz zdałam sobie sprawę, że nie mogłam lepiej trafić! Miasto jest bardzo
urokliwe. Piękne budynki, ulice, kanały, oświetlone nocą powodują, że czujemy się
jak w filmie. Restauracje, kawiarnie i kawiarenki bezpośrednio przy kanale są
przeurocze. Miasto żyje zarówno dniem i nocą. Jest kilka muzeów wartych
odwiedzenia, kina i teatry. Warto kupić sobie Museum Card, która kosztuje ok.
22euro, ale upoważnia do bezpłatnego wstępu do prawie każdego muzeum w
Holandii i jest ważna przez rok czasu! Kilka restauracji w mieście ma tzw Student
meals, które zachęcają studentów do zjedzenia kolacji w mieście od czasu do czasu
☺
Utrecht jest położony niemalże w sercu Holandii przez co jest jeszcze bardziej
atrakcyjnym miejscem! Pociągiem do Amsterdamu dojedziesz stąd w 25 min! Do
Rotterdamu w ok. 40min! Do Paryża w 2.5h ☺ Belgia w ok. 3h (ze względu na
przesiadki).
Uwierzcie mi albo i nie, ale po wizycie w Amsterdamie zapewne stwierdzicie, jak
większość nas, że jednak Utrecht był idealnym wyborem i na pewno nie będziecie
tego żałować ani minuty!
O uczelni

Budynki uczelni są naprawdę ogromne. Przy okazji bardzo nowoczesne. Na
początku wprowadzają w zakłopotanie, nie martwcie się jak zgubicie się kilka razy
na początku, taka kolej rzeczy ☺ Jest tu dużo automatów z przegryzkami czy
napojami, aczkolwiek żadne z nich nie przyjmują banknotów czy monet, działają
tylko i wyłącznie na karty z chipami. Jak i również stołówka oraz drukarki i
kserokopiarki. Kolejnym nieudogodnieniem jest fakt iż nie akceptują one kart
VISA (jak większość sklepów w mieście zresztą) więc jeśli jesteście szczęśliwymi
posiadaczami karty VISA, będziecie musieli zaopatrzyć się w kartę chipknip
(10Euro), którą można kupić w punkcie informacyjnym biblioteki. Wykłady są w
ogromnych salach. Zajęcia prowadzone są w interesujący sposób. Wykładowcy
bardzo mili i pomocni.

Jak dojechać? (tutaj połączenia, ceny biletów, środki lokomocji)

Do Utrechtu z Polski można dostać się busem (co jest dobrym pomysłem jeśli ma
się naprawdę duży bagaż) oraz oczywiście samolotem. Niestety Utrecht nie ma
lotniska, ale bez problemu można lecieć do Amsterdamu, skąd w krótkim czasie
można dostać się do Utrechtu. Możliwy jest też lot do Eindhoven.

Komunikacja miejska czyli Jak jeździć na miejscu?

Na miejscu na początek najlepiej kupić sobie strippen kart, za 7.30 euro (lub ok21
wtedy mamy ok40 pasków) 15 pasków. Jest to bilet autobusowy wielokrotnego
użytku. Dopóki oczywiście nie nabędziecie roweru. Tak tak, to prawda, tutaj
wszyscy jeżdżą na rowerach i jest to najtańszy i najszybszy środek lokomocji. Z
biletami jest trochę ciężko się obeznać na początku ale tak po krótce chodzi o to, że
używa się określoną liczbę pasków w zależności ile stref w mieście się przekracza.
Standardowo, w mieście schodzą nam dwa paski, żeby dojechać do Uithof, gdzie
mieści się uczelnia, potrzebujemy zużyć trzy paski. Kupno roweru to kwestia 30100 euro. Oczywiście używanego. Jak nam się poszczęści to kupimy tanio od
osoby prywatnej, w innym wypadku musimy zdać się na sklepy z rowerami z
drugiej ręki, które mogą cierpieć na brak asortymentu z początkiem roku
szkolnego, z powodu studentów. Radziłabym z tego powodu odwiedzać je
wcześnie rano, zaraz po otwarciu.
Ceny:
LP.

NAZWA
PRODUKTU

JEDN.

Mleko

1L

Sok w kartonie

1L

Olej

1L

Makaron

1 kg

Mąka

1 kg

Cukier

1 kg

Ser żółty

1 kg

CENA

UWAGI

Serek biały
Masło
Margaryna
Dżem
Ketchup
Ziemniaki

1 kg

Ryż
Piwo
Cebula

1 kg

Pomidory

1 kg

Ogórki

1 kg

Pomarańcze

1 kg

Marchewka

1 kg

Chleb zwykły

1 kg

Czekolada
Lody
Jajka

6 szt.

Jogurt
Szynka

1 kg

Kiełbasa
Jabłka
Gazeta
ogłoszeniowa
Długopis
Znaczek pocztowy
Europa

1 kg

Gdzie warto kupować?

Albert Heijn.
Co wziąć ze sobą?

Parasol, wodoodporną kurtkę lub płaszcz. Zapinkę do roweru albo nawet i dwie :-)
Mieszkanie (gdzie i za ile, do kogo zwrócić się po przyjeździe po klucze, itp.,
jaki standard)

Najłatwiej i najszybciej zarezerwować przez SSH. Standard jest znośny. Wszystkie
potrzebne informacje zostaną udzielone bezpośrednio przez SSH. Można
oczywiście próbować znaleźć coś na własną rękę, ale w tym wypadku trzeba liczyć
na szczęście, gdyż poza nami za mieszkaniem rozgląda się całe mnóstwo
holenderskich studentów…
Opłaty (za prawo pobytu, bankowe, dodatkowe opłaty na uczelni)

Brak.
Uwagi i spostrzeżenia

