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O mieście
Badajoz to ok. 150-tysięczne miasto znajdujące się na zachodzie Hiszpanii, przy granicy z
Portugalią w rejonie Extremadura. Historia miasta sięga czasów starożytnego Rzymu. Na
początku średniowiecza dostało się w ręce Maurów i dwa razy pełniło funkcję stolicy taifa. Aż do
XIX wieku Badajoz pełniło funkcję ważnej twierdzy, zwanej ‘kluczem do Portugalii’.
Z czasów arabskich zachowała się wspaniała Alcazaba – jedenastowieczna twierdza. Warto także
zobaczyć most nad Gwadianą, Puerta de Palmas – bramę triumfalną oraz muzeum malarza El
Divino (Luis de Morales).
O uczelni
Universidad de Extremadura w Badajoz składa się z dwóch kampusów. Główny znaduje się
przy granicy z Portugalią. Tam trafiają studenci nauk ścisłych. Drugi, dużo mniejszy Faculdad
de Biblioteconomia y Documentación należy do studentów bibliotekartstwa
i
komunikacji audowizualnej. Znajduje się w centrum miasta przy zamku Alcazaba.
Jak dojechać? (tutaj połączenia, ceny biletów, środki lokomocji)
Dwie najlepsze opcje:
1. Lot WizzAir’em (http://wizzair.com/Default.asp?slid=clear&language=PL)
z
Katowic/Warszawy do Madrytu. Rezerwowałam bilety około 2 miesiące przed
wylotem i zapłaciłam 440 zł w dwie strony. Niestety trzeba brać pod uwagę możliwość
noclegu na lotnisku w Madrycie, jak to było w moim przypadku, gdyż godziny lotów nie
są zbyt dogodne. Wszystkie samoloty lądują na terminalu nr 1. Stacja metra znajduje
się zaraz przy terminalu (ok. 10 minut prostą drogą). Pierwsze metro rusza o godzinie
6.00. Bilet kosztuje 2 Euro (trzeba kupić w automacie bilet normalny + bagaż) i jest
ważny na obie linie, którymi trzeba jechać. Należy wsiąść w linię nr 8 i jechać nią do
końca trasy czyli do przystanku Nuevos Ministerios. Następnie na tej samej stacji trzeba
się przesiąść w linię 6 i jechać nią na stację Méndez Álvaro. Jest to tzw. linea circular,
więc jeździ w kółko i nie trzeba się martwić, że się pojedzie w złym kierunku (tutaj
można sprawdzić wszystkie linie metra w Madrycie:
http://www.metromadrid.es/export/sites/metro/comun/documentos/planos/Planoe
spsincortes2010.pdf). Dworzec autobusowy jest na tej samej ulicy co stacja metra.
Trzeba znaleźć okienko z linią autobusową Avanzabus
(http://www.avanzabus.com/web/default.aspx). Bilety kosztują: około 28 Euro
zwykły (jedzie się 6 godzin) i około 42 Euro ekspresowy (niecałe 5 godzin). W razie
problemów wystarczy zapytać kogokolwiek, Hiszpanie to niezwykle pomocni ludzie.
2. Lot RyanAir’em z Wrocławia do Málagi.
Komunikacja miejska czyli Jak jeździć na miejscu?
Badajoz to nieduże miasto, także do większości miejsc można dostać się pieszo. Jednak jeżeli
ktoś woli komunikację miejską, jedyną opcją są autobusy – bilet jednorazowy kosztuje 0,5
Euro (za okazaniem legitymacji studenckiej) i 1 Euro normalny.
Ceny:

LP. NAZWA PRODUKTU

JEDN.

CENA

1.

Mleko

1L

0,5 Euro

2.

Sok w kartonie

1L

1 Euro

3.

Olej

1L

2 Euro

4.

Makaron

1 kg

0,5 – 1
Euro

5.

Mąka

1 kg

0,4 Euro

6.

Cukier

1 kg

0,9 Euro

7.

Ser żółty

300 g

Ok. 2 Euro

8.

Serek biały

300 g

1 Euro

9.

Masło

250 g

1 Euro

10. Margaryna

500 g

0,79 Euro

11. Dżem

1 -1,50
Euro

12. Ketchup

1 Euro

13. Ziemniaki

1 kg

14. Ryż

0,80 Euro
0,50 Euro

15. Piwo

1l

0,70 - 1,40
Euro

16. Cebula

1 kg

Ok. 1 Euro

17. Pomidory

1 kg

Ok. 1,80
Euro

18. Ogórki

1 kg

Ok. 1,80
Euro

19. Pomarańcze

1 kg

1 Euro

20. Marchewka

1 kg

0,7 Euro

21. Chleb zwykły

1 kg

22. Czekolada

0,60 Euro

23. Lody

2 Euro

24. Jajka

UWAGI

6 szt.

25. Jogurt

Bagietka – ok. 0,40 Euro
Chleb tostowy – 0,80 – 1,50 Euro
Czekolada typu Biedronka
Mała gałka

0,85 Euro
0,50 – 1
Euro

26. Szynka

1 kg

27. Kiełbasa

1 kg

3,30 Euro

28. Jabłka

1 kg

1 - 1,50
Euro

29. Gazeta ogłoszeniowa

1 Euro

30. Długopis

0,50 Euro

31. Znaczek pocztowy
Europa

0,64 Euro

Do Polski

Gdzie warto kupować?
W supermarketach: Carrefour, Eroski, Día i Mercadona.
Generalnie sklepy otwarte są do godziny 21/21.30. W niedziele wszystko jest zamknięte. W
Hiszpanii nie istnieją sklepy 24-godzinne, także po wszelkie zakupy należy się wybrać w ciągu
dnia.
Co wziąć ze sobą?
Jeżeli jedzie się na pierwszy semestr, przede wszystkim warto wziąć ze sobą ubrania zimowe,
gdyż po pewnym czasie organizm się przestawia i przy temperaturze 10 stopni robi się
naprawdę zimno. Przydatny jest również śpiwór lub kołdra oraz prześcieradło. Palaczom
polecam kupić maksymalną dozwoloną liczbę papierosów, gdyż tutaj są naprawdę drogie.
Mieszkanie (gdzie i za ile, do kogo zwrócić się po przyjeździe po klucze, itp., jaki standard)
W dobie internetu szukać można wszędzie, na różnych hiszpańskich stronach z ofertami
mieszkań (tutejszy koordynator zawsze przesyła adresy) czy nawet na Facebooku. Warto
dogadać się z innymi Erasmusami lub poszukać hiszpańskich studentów, gdyż na stancji u
osoby starszej lub u rodziny z dziećmi nie ma warunków do korzystania z erasmusowskiego
czasu.
Generanie standard mieszkań w Badajoz jest porównywalny z Wrocławiem. Jednak Hiszpanie
rzadko mieszkają po 2 osoby w jednym pokoju. Zazwyczaj każdy student ma własny. Ceny
wahają się od 140 do 180 Euro (już z opłatami).
Opłaty (za prawo pobytu, bankowe, dodatkowe opłaty na uczelni)
Trzeba zapłacić 5 Euro w banku, żeby dopełnić formalności związanych z przyjęciem na
uczelnię. Dodatkowo 2 Euro za dokumenty. Nie przypominam sobie więcej, jeżeli były jeszcze
jakieś opłaty, to niewielkie.
Uwagi i spostrzeżenia
Zaraz po przyjeździe warto poprosić tutejszego koordynatora Davida Plasencie o tutora –
hiszpańskiego studenta, do którego można się zwrócić w każdej sprawie i z każdym
problemem.

