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O mieście
Jeśli nigdy przedtem nie mieszkaliście w mieście, w którym studenci mogą jedząc trzy razy
dziennie za darmo, jeśli nigdy nie studiowaliście na uniwersytecie, w budynkach którego
wolno palić papierosy, jeśli nie natknęliście się na pocztę, na której nie można kupić zwyklej
koperty - musicie przyjechać do Salonik! Miejsce to ma niepowtarzalny klimat i jest
przyjazne studentom. Mimo iż jest to drugie największe miasto Grecji, nie ma tu masowej
turystyki. Dzięki temu Saloniki zachowały naturalność i prawdziwość, a ceny są tu znacznie
niższe niż w Atenach bądź na wyspach.
Miasto jest rozlegle, ciągnie się wzdłuż kilku, biegnących równolegle do morza, ulic (główne
z nich to Egnatia i Tsimiski). Panuje tu system dróg jednokierunkowych, a cały ruch miejski
faworyzuje kierowców (szerokie ulice i wąskie chodniki). Saloniki położone są z jednej
strony na wzgórzach, z drugiej nad morzem Egejskim (nad Zatoką Salonicką). To największy
plus Salonik; można spacerować po wzgórzach i podziwiać widoki albo opalać się
w okolicach nadmorskiej promenady. Najbliższa plaża znajduje sie OK 10 km od miasta.
Wiosną i latem kursuje statek z portu w Salonikach na plażę właśnie - 2 euro za bilet w jedną
stronę. Na miejsce można też dotrzeć autobusem.
W mieście znajduje się kilka klasycznych miejsc spotkań - Luk Galeriusza (Kamara),
znajdujący się w centrum miasta oraz Biała Wieża - nadmorski symbol miasta. 500 lat temu
wieża była ogromnym więzieniem. Dziś można wejść na jej szczyt i podziwiać widok na
miasto. W Salonikach swoje dziedzictwo kulturowe zostawili Grecy, Rzymianie, Turcy
i Wenecjanie. Ta różnorodność widoczna jest chociażby w architekturze.
Warto
odwiedzić
dwa
muzea:
archeologiczne
i
kultury
bizantyjskiej.
Na wzgórzu znajduje się zoo. Duże, ładne, ale nie powala liczbą i różnorodnością zwierząt.
Następnym punktem obowiązkowym do odwiedzenia jest Ladadika – długa ulica pełna tavern
z dobrym jedzeniem w przystępnych cenach. Ladadika znajduje się bardzo blisko portu.
Nie można tez zapomnieć o sporcie - w Salonikach funkcjonuje kilka zawodowych klubów
piłkarskich i koszykarskich. Warto wybrać się przynajmniej na jeden mecz (choć
niekoniecznie na sektor zajmowany przez fanatycznych kibiców) i poczuć, co oznacza
kibicowanie w greckim wydaniu.

O uczelni
Uniwersytet Arystotelesa wraz z kampusem uniwersyteckim mieszczą się w centrum miasta.
Pojedyncze Wydzialy - np. dziennikarstwa - rozrzucone są po innych częściach Salonik.
Łatwo się do nich dostać autobusami. Biuro Erasmusowe znajduje się w jednym z głównych

budynków na terenie kampusu. Jest otwarte od poniedziałku do czwartku od 11.00 do 13.30.
Bez problemu można tam załatwić wszystkie niezbędne sprawy. Każdy Wydział dysponuje
swoją biblioteką. Wielu studentów Erasmusowych nie ma zajęć, bowiem niektóre przedmioty
nie są dostępne w języku angielskim. Wtedy formą zaliczenia są prezentacje przygotowywane w języku angielskim, które wygłasza się przed greckimi studentami oraz
prace pisemne na OK 5 tys. słów. Większość greckich profesorów jest wyrozumiała. Choć
miewają problemy z punktualnością i odpisywaniem na e-maile. Wszystkie sprawy lepiej jest
załatwiać osobiście na konsultacjach. Zanim wybierzecie się na konsultacje, upewnijcie się,
że nie zostały odwołane ;-)
Studenci w Salonikach mogą korzystać, za okazaniem legitymacji, z uczelnianej stołówki
i jeść trzy razy dziennie za darmo.
Poza tym, studenci mają duże zniżki na bilety autobusowe, kolejowe, a nawet niektóre promy.
Ulgowy bilet autobusowy kosztuje 40 centów. Normalny - 80.
Poza tym przy Uczelni funkcjonuje klub sportowy. Za 15 euro można wykupić roczny karnet
na siłownię, basen itp.
Być studentem w Salonikach to dobry interes 

Jak dojechać? (tutaj połączenia, ceny biletów, środki lokomocji)
Do Salonik można dostać się samochodem bądź samolotem. W tym ostatnim przypadku, LOT
proponuje loty z Warszawy do Aten. Z Aten do Salonik kursuje Aegean (krajowe linie
greckie) i RyanAir. Z dodatkowym bagażem cala wycieczka z Warszawy do Salonik to koszt
w sumie OK 600-700 zl. Cena zależy oczywiście od terminu. Z Aten do Salonik dostać się też
można pociągiem – pociąg dzienny kosztuje ok 30 euro, nocny 12.
Kursują też tanie linie lotnicze z Berlina bezpośrednio do Salonik. Jest to rozwiązanie warte
rozważenia, może okazać się najtańsze.
Jeśli ktoś wybiera się do Salonik z 2-3 innymi osobami, wtedy bardziej opłaca się wybrać
samochód. Koszt paliwa i opłat autostradowych, nawet z noclegiem po drodze, wychodzi
niższy niż bilety lotnicze. Poza tym, jest się niezależnym już na miejscu i można zwiedzać
Grecję bez potrzeby wynajmowania auta. Wynajem malego samochodu na jeden dzien to
koszt ok 30-40 euro.

Komunikacja miejska czyli Jak jeździć na miejscu?
W Salonikach nie ma metra, ani tramwajów. Autobusy kursują często. Najpopularniejsze linie
jeżdżą średnio co 7 minut. Na każdy Wydział Uniwersytetu dotrzeć można tym środkiem
komunikacji masowej.
Jak wspomniałem, bilety autobusowe kosztują dla studentów 40 centów. Bilet na dwa
autobusy, do wykorzystania w ciągu 90 minut, kosztuje 50 centów.

Ceny:
Saloniki, na tle Aten, wypadają bardzo korzystnie.

LP.

NAZWA PRODUKTU

JEDN.

CENA (w
euro)

1.

Mleko

1L

1,2

2.

Sok w kartonie

1L

1,3

3.

Olej

1L

2,5-4

4.

Makaron

1 kg

1

5.

Mąka

1 kg

6.

Cukier

1 kg

1,3

7.

Ser żółty

1 kg

7

8.

Serek biały

9.

Masło

10.

Margaryna

11.

Dżem

12.

Ketchup

13.

Ziemniaki

14.

Ryż

15.

Piwo

16.

Cebula

1 kg

0,7

17.

Pomidory

1 kg

1-1,5

18.

Ogórki

1 kg

19.

Pomarańcze

1 kg

20.

Marchewka

1 kg

21.

Chleb zwykły

1 kg

22.

Czekolada

23.

Lody

24.

Jajka

25.

Jogurt

26.

Szynka

27.

Kiełbasa

28.

Jabłka

29.

Gazeta ogłoszeniowa

30.

Długopis

0,5-1,5

31.

Znaczek pocztowy Europa

<1

UWAGI

Zależy od rodzaju. Najdroższe kosztują
nawet do 14 euro za kg.

3

1,5
1 kg

1,1-1,3

0,6-1

1
1-1,5

6 szt.

2,5
1

1 kg

10

1 kg

W pubach od 2 do 5

Gdzie warto kupować?
W supermarketach – jedną z popularnych sieci jest Masoutis. Poza tym, warto wybrać się na
największy targ uliczny Modiano, który znajduje się w bliskiej okolicy Placu Arystotelesa. Na
targu można znaleźć niemal wszystko - świeże owoce, warzywa, ryby, owoce morza,
aromatyczne przyprawy, ale także ubrania i pamiątki.
Poza tym na stronie http://www.olath.gr/default.aspx?type=freedesign&id=63&extUrl=
można śledzić inne uliczne targi. W Salonikach od poniedziałku od piątku w innej części
miasta handlarze oferują swoje produkty. Na wskazanej stronie znajduje się “rozkład jazdy” kiedy, na jakiej ulicy i w jakich godzinach targ będzie otwarty.

Co wziąć ze sobą?
Kilka zdjęć legitymacyjnych, max 5.

Mieszkanie (gdzie i za ile, do kogo zwrócić się po przyjeździe po klucze,
itp., jaki standard)
Studenci płacą ok. 200 euro za pokój miesięcznie, choć zdarzają się tańsze oferty (nawet za
150 euro z opłaconymi już rachunkami). Standard mieszkaniowy jest niższy niż w Polsce.
Większość mieszkań nie ma ogrzewania, co jest szczególnie uciążliwe zimą.
Ofert mieszkań do wynajęcia szukać można w budynkach Uniwersytetu, na tablicy ogłoszeń
w biurze Erasmusowym oraz za pośrednictwem studenckiej organizacji ESN.

Opłaty (za prawo pobytu, bankowe, dodatkowe opłaty na uczelni)
Na uczelni nie ponosi się dodatkowych obowiązkowych opłat. W przypadku chęci zapisania
się na siłownię – zapłacić trzeba 15 euro za rok akademicki. Jeśli ktoś nie wie, za prawo
pobytu w Grecji nie trzeba płacić.

Uwagi i spostrzeżenia
1. Północna Grecja (w której leżą Saloniki) nie jest najbardziej popularnym miejscem
wśród turystów. Jeśli masowo tu przyjeżdżają, to raczej na Półwysep Chalcydycki,
a nie do Salonik. Dzięki temu Saloniki zachowały naturalność i przystępne ceny.
2. Saloniki to świetna baza wypadowa. Warto odwiedzić następujące miasta północnej
Grecji:

 Edessa - 90 km od Salonik. Bilet autobusowy 12 euro w obie strony. Jest to
jedno z najpiękniejszych miasteczek w całej Grecji kontynentalnej,
z efektowym wodospadem.
 OK 15 km od Edessy są naturalne źródła termalne.
 Chalkidiki/ Półwysep Chalkidiki znajduje się OK 80-90 km od Salonik. Można
dostać się tam autobusem za OK 10 euro w obie strony. Miejsce pełne
turystycznych miejscowości i pięknych plaż
 Pella - mala mieścina OK 45 km od Salonik. Miejsce narodzin Aleksandra
Wielkiego, który jest bohaterem tej części Grecji.
 Kozani - w Kozani na początku marca odbywa się największy w północnej
Grecji pochód karnawałowy.
 Na wzgórzach, w bliskiej odległości (OK 10 km) od Salonik znajduje się kilka
małych wiosek (moje ulubione to Panorama i Asvestochori) z pięknymi
widokami na Zatokę Salonicką. Warto wybrać się tam na spacer.
 Z Salonik, tanimi liniami lotniczymi, można polecieć np. na Kretę. Koszt – ok
50 euro w obie strony.
3. Jedyna naprawdę ciężka dla ludzi o miękkim sercu sprawa - to ogromna liczba
bezdomnych kotów i psów.

