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O mieście
Utrecht jest malowniczym miastem położonym nad kanałami. Zachwyca ilością
osobliwych miejsc, gdzie można spędzić wyjątkowo czas. Jednym z nich jest Flying
Puppy, hippisowski pub, który otwarty jest tylko w piątki. Wówczas to zjeść można
tam wegetariański obiad za jedyne 3,50 euro. Poza tym Cafe Belgie, które zaskakuje
ilością serwowanych rodzajów piw. Nie sposób ominąć tego miejsca. W mieście
znajdują się liczne muzea. Warto wybrać się w podróż kajakiem po kanałach, jest to
niewątpliwie oryginalny sposób uchwycenia walorów tego miasta. Utrecht to również
miasto rowerzystów.
O uczelni
Uniwersytet Utrecht reprezentuje wysoki poziom. Zajęcia prowadzone są przez
wysokiej klasy naukowców i specjalistów z danej dziedziny. Prowadzący zachęcają do
aktywnego uczestnictwa poprzez prowadzenie debat lub wygłaszanie referatów
podczas zajęć.
Semestr dzieli się na dwa bloki. Na każdy blok student holenderski wybiera dwa
kursy (i jest to wystarczająco). Nacisk na zajęciach kładziony jest na analityczne
podejście do tematu zajęć.
Jak dojechać? (tutaj połączenia, ceny biletów, środki lokomocji)
Polecam tanie linie lotnicze- Wizz Air (Wroclaw-Eindhoven). Jeśli wcześniej
zarezerwuje się bilet lotniczy można zmieścić się w 200 złotych.
Poza tym autobus z Wrocławia do Utrechtu ok. 350 złotych.
Istnieje jeszcze możliwość dojazdu autem prywatnym, korzystając z portalu
www.niedziela.nl można znaleźć osoby, które jeżdżą na trasie Polska-Holandia,
cena wówczas to 30 euro.
Komunikacja miejska czyli Jak jeździć na miejscu?
Po mieście poruszać można się tramwajem, autobusem i przede wszystkim rowerem.
Gdzie warto kupować?
Zakupy polecam robić w Jumbo - jest tam najtaniej.
Co wziąć ze sobą?
Najpotrzebniejsze rzeczy, gdyż w Holandii dostaniemy wszystko.

Mieszkanie (gdzie i za ile, do kogo zwrócić się po przyjeździe po klucze,
itp., jaki standard)
Polecam znalezienie mieszkania prywatnego, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem
roku akademickiego. Akademiki charakteryzują się bardzo wysoką ceną od 450-500
euro. Natomiast pokój prywatny to wydatek około 260 euro.
Opłaty (za prawo pobytu, bankowe, dodatkowe opłaty na uczelni)
Dodatkowe opłaty, które dochodzą to: za kartę magnetyczną, która uprawnia do
korzystania z automatów na napoje lub żywność na terenie uczelni, jak również
zapłatę za ksero (jest to jedyny możliwy sposób zapłaty na terenie campusu).
Uwagi i spostrzeżenia
Warto na początku zainwestować w dobry rower, cena to od 70 do 90 euro, plus 15
euro zabezpieczenie do niego, gdyż ceny drobnych napraw w warsztatach wahają się
od 15 euro do 25 euro.
Jak już wcześniej wspomniałam warto poszukać prywatnego lokum, gdyż jest to
możliwe, a ceny są o wiele niższe niż w akademikach.

