Élménybeszámoló Portugália 2015
Nagyon örültem amikor megtudtam,hogy kiutazhatok az Erasmus program segítségével
Portugáliába 1hónapos szakmai gyakorlatra. Indulás előtt pár héttel az iskolában előkészítőn
vettünk részt. Volt szakmai, nyelvi, lélektani. Már itt nagyon jól kijöttem a csoporttársaimmal,
mindenki nagyon szimpatikus volt. Tanáraink is nagyon jó közösség építő feladatokat találtak
ki nekünk. Nagyon vártuk már az utazást, de féltem is tőle mert sosem voltam még ennyi időt
távol a családomtól, barátaimtól „idegenekkel”. Július 27.-én indultunk. Nagyon izgatott
voltam az utazás miatt. Nagyon nagy élmény volt a repülés, mert most ültem először
repülőgépen. A repülőn is nagyon finom, több fogásos ételeket kóstolhattunk meg. Hosszú
volt az út, átszálltunk Lisszabonban majd Portóból busszal mentünk át Braga városába ahol 1
hónapig voltunk. Hajnalban érkeztünk meg, mindenki nagyon fáradt volt és alig vártuk,hogy
pihenhessünk kicsit. A szálloda nagyon szép, tiszta, igényes volt. A személyzet is kedves,
segítőkész volt. Mindennap svédasztalos reggelit kaptunk és 3 fogásos vacsorát. A portugáliai
konyhával is megismerkedhettünk. Az első héten nyelvi felkészítőn vettünk részt ahol a
portugál nyelv alapjait tanultuk meg. Az első munkanapom nagyon jó volt. Olyan étterembe
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elkészítésével,gasztronómiájával ismerkedhettünk meg. Nagyon sok szakmai dolgot
tanulhattam meg az 1 hónap alatt kint amit a jövőben hasznosíthatok majd. A program vezetői
kirándulásokat szerveztek nekünk . Minden hétvégén

vittek minket külön busszal. Így

nagyon sok helyre is eljuthattunk: Bom Jesus,Spanyolország Vigo, Lisszabon,Porto…
Ez az 1 hónap egy életre szóló élményt adott számomra. Különösen örültem a társaság
miatt, hiszen nem voltak összetűzések, minden békében és jó hangulatban telt. Bármikor
eltölteném velük azt az időt még egyszer. Ugyanez igaz a kísérő tanárainkra is. Kedvesek,
figyelmesek és közvetlenek voltak velünk. Hagyták, hogy önállósodjunk, de sosem hagytak
volna cserben. Végül szeretném a szervező csapatot is megemlíteni, hiszen nélkülük semmi
sem lett volna. Nagyszerűen éreztem magam a szervezésük alatt: a hotel kifogástalan volt, az
ételek finomat voltak, a kirándulások tartalmasak, élménydúsak voltak a szervezők pedig
végtelenül barátságosak, bohókásak és segítőkészek voltak.
Köszönöm a lehetőséget,hogy kiutazhattam ide. Nagyon jó volt megismerni más kultúrát.
Teljesen más világ, mentalitás.
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