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Jak dojechać? (tutaj połączenia, ceny biletów, środki lokomocji)
Najłatwiej będzie skorzystać z usług tanich linii lotniczych Ryanair, dzięki którym w
niecałe 3 godziny znajdziemy się w Hiszpanii – bilet lotniczy z Wrocławia (również m.in.
z Katowic, Poznania, Krakowa), do Alicante można kupić juz za ok. 150-200 złotych,
wszystko zależy od terminu, w którym dokonamy rezerwacji... najlepiej na bieżąco
śledzić ceny na stronie www.ryanair.com. Niestety, jak sama nazwa wskazuje, w tanich
liniach bardzo częste (i wysokie!) są dopłaty za nadbagaż, brak karty pokładowej,
niemieszczący się w wyznaczonych granicach bagaż podręczny, czy też więcej niż jedna
sztuka bagażu zabierana na pokład (w tym laptopy, aparaty fotograficzne, etc).
Następnie, aby przedostać się z Alicante do Walencji polecam pociąg (www.renfe.es) –
bilet bez problemu można nabyć na stacji (na którą z lotniska dostaniemy się
bezpośrednio autobusem lub taksówką – cena taksowki to ok. 20 euro). Co istotne,
warto zwrócić wcześniej uwagę na ceny oraz rozkład jazdy pociągów, ponieważ w
zależności od przewoźnika, ceny mogą znacząco się różnić (od 12 do 40 euro). Możliwe
jest tez dotarcie z Alicante do Walencji autobusem.
Komunikacja miejska, czyli Jak jeździć na miejscu?
Komunikacja miejska w Walencji jest godna pochwały, bez problemu możemy dostać się
autobusem czy metrem do każdego wybranego punktu na mapie miasta. Jednorazowa
„wycieczka” autobusem to cena 1, 30 euro, dlatego warto od razu zainwestować w kartę
BonoBus za którą zapłacimy niecałe 7 euro i będziemy mieć do wykorzystania 10
przejazdów wybrana linia autobusu czy metra. Dodatkowo, aby dotrzeć do
wyznaczonego celu musimy się przesiadać w inne linie, w ciągu godziny możemy to
zrobić nieodpłatnie, po raz kolejny przykładając kartę BonoBus do czytnika
znajdującego się obok kierowcy.
Bardzo wygodną formom transportu miejskiego są również rowery. W krótkim czasie
możemy zarejestrować się na stronie www.valenbisi.es i korzystać z rowerów, które
znajdują się w konkretnych punktach niemal w całym miesicie. 30 minut korzystania z
rowerów valenbisi jest za darmo. Ponieważ łączna długość ścieżek rowerowych w
Walencji może wydać się dłuższa niż długość polskich autostrad ;), warto pomyśleć nad
tym właśnie sposobem komunikacji... Jednocześnie można zadbać o zdrowie i kondycje;)
Jedynym minusem valenbisi jest fakt, że po dotarciu do celu nie zawsze udaje się znaleźć
wolne miejsce do odstawienia roweru, dotyczy to szczególnie strefy uniwersytetu. Na
targu el Rastro, znajdującym się przy samym stadionie Mestalla, można w każdą
niedziele znaleźć używane rowery, koszt to ok. 30 euro i wtedy problem parkowania z
głowy.

Gdzie warto kupować?
Codzienne zakupy najlepiej robić w sklepach typu Mercadona, Consum, etc. Są najtańsze,
jest ich w całym mieście/Hiszpanii bardzo dużo. Po świeże owoce, warzywa, owoce
morza, itp., polecam wycieczkę do znajdującego się w ścisłym centrum Mercado Central.
W ciągu tygodnia, niektóre z ulic Walencji zamieniają się w ogromne targowisko, na
którym znajdziemy dosłownie wszystko – od jedzenia, aż po odzież, meble, rowery, itp.
Warto być ostrożnym ze względu na częste kradzieże, ale jednocześnie uważnym, nie
jest cieczko znaleźć tu „perełki” dosłownie za grosze:)
Co wziąć ze sobą?
...

Mieszkanie (gdzie i za ile, do kogo zwrócić się po przyjeździe po klucze, itp., jaki
standard)
Ze znalezieniem mieszkania nie ma większego problemu, w całym miesicie, a przede
wszystkim w okolicy fakultetu (Blasco Ibañez, Tarongers), znajduje się bardzo dużo
ogłoszeń o pokojach do wynajęcia w mieszkaniach z innymi studentami. Ponieważ cena
akademików jest dużo wyższa, polecam wynajem pokoju – będzie to doskonała okazja
do podszkolenia języka oraz do zawarcia ciekawych międzynarodowych znajomości.
Cena wynajmu za miesiąc to ok. 150 euro w górę, w zależności od lokalizacji i standardu.

Opłaty (za prawo pobytu, bankowe, dodatkowe opłaty na uczelni)
Universidad de Valencia po przybyciu poprosi o uregulowanie opłaty w banku
wynoszącej plus-minus 8 euro. Więcej dodatkowych opłat nie ma.

Uwagi i spostrzeżenia
Valencia to tętniące życiem o każdej porze roku miasto, które przyjmuje ogromna ilość
zagranicznych studentowi. Szczerze polecam - czas spędzony w tym uroczym miejscu,
doświadczenia oraz nawiązane znajomości na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

