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Uczelnia przyjmująca:  

 

1. O Uczelni 

Uczelnia była bardzo otwarta na studentów uczestniczących w wymianie studenckiej 

Erasmus+, lokalna organizacja ESN Bragança zapewniała dużo atrakcji związanych 

z integracją wszystkich przybyłych studentów. Uczelnia jest jednym wielkim 

kampusem, gdzie znajduje się wszystko obok siebie zarówno budynki, w których się 

odbywają zajęcia jak i stołówka, kompleks sportowy czy aula. 

 

2. O mieście 

Miasto jest średniej wielkości, znajduje się w nim wiele atrakcji takich jak muzea, 

teatr i zamek. Jest również dużo lasów, w których można odetchnąć od ciągłych 

upałów 

Miasto jest malowniczo położone na samej północy Portugali, oddalone o około 25km 

od granicy Hiszpańskiej. Mieszkańcy mimo problemów z porozumiewaniem się, są 

pomocni.  

 

3. O komunikacji miejskiej, czym i jak się poruszać 

Mimo iż to średnie miasto można ze spokojem wszędzie dojść pieszo i nie trzeba 

korzystać ze środków komunikacji miejskiej czy taksówek. 

 

4. Ceny podstawowych produktów, gdzie warto kupować 

Ceny podstawowych produktów są lekko droższe w przeliczeniu do Polskich cen 

produktów. Bywają produkty regionalne, które są znacznie tańsze, jak również 

bywają droższe. 



 

 

5. Jak dojechać/dolecieć z Polski? 

Najlepszą opcją jest przelot samolotem, z kilku lotnisk w Polsce można dolecieć do 

Porto, dla mieszkańców Poznania lub okolic polecam również lotnisko w Berlinie.  

Po przylocie do Porto, są dwie linie autobusowe które dowiozą nas do Bragançy 

oddalonej o około 250km od Porto. Jest to najbardziej optymalna trasa. 

 

6. Moja ocena wyjazdu, cenne wskazówki 

Wyjazd był bardzo cennym doświadczeniem, poznaniem całkowicie odmiennej 

kultury. Portugalia jest krajem ciekawym geograficznie i zróżnicowanej budowie 

terenu, więc trzeba przygotować się na to iż jest dużo górek i pagórków.  

Cenną wskazówką może być fakt, iż w portugalskie mieszkania nie posiadają 

grzejników, co zimą jest lekko dokuczające więc polecam zaopatrzyć się w koc 

elektryczny i małą farelkę.  


