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PREČO PRÁVE ERASMUS
V ATÉNACH?
▫
▫

▫

▫
▫
▫
▫

Skvelé počasie (max 1 mesiac v roku je
chladnejšie)
Super možnosti na cestovanie (letenky z
Atén sú lacné skoro do všetkých väčších
Európskych miest, ale aj napríklad do Izraela,
Jordánska, či Maroka)
Študentské ceny (na všetky pamiatky, ale aj
trajekty, ktorými sa dostaneš na Grécke
ostrovy, jedáleň v škole máš ako študent
ZADARMO)
Ceny porovnateľné so Slovenskom
Ubytovanie 200-300€ na mesiac za izbu
Na všetko ti stačí Angličtina
Južanský temperament a kultúra, ktorá ťa
pohltí

Acropolis

Môj v poradí už druhý Erasmus som sa rozhodla uskutočniť v
trojmiliónovom hlavnom meste Grécka s veľmi bohatou
históriou. Ak sa rozhodneš pre Atény, priprav sa, že počas
prvých týždňov budeš doslova ,,Lost in Athens” :-)
Prečo?
Po tom, čo som sa vrátila z Erasmu v Lisabone, vedela som,
že Erasmom u mňa ešte neodzvonilo. Nevedela som si
predstaviť mesto, kde by som mohla zažiť aspoň pár takých
úžasných mesiacov, ako som zažila v Lisabone, ktorý ma
neskutočne očaril.
Rozhodovala som sa na základe kritérií ako: jazyk v ktorom je
možné študovať, ceny ubytovania, možnosti cestovania,
ESN, škola,... Kamaráti ktorých som spoznala na Erasme v
Lisabone mi odporučili Atény so slovami -,, Zažiješ tých
najlepších 5 mesiacov vo svojom živote!” - Najskôr som
tomu neverila, no musím povedať, že mali pravdu. Doteraz
toto rozhodnutie neľutujem a považujem to za jedno z
najlepších aké som doteraz urobila.
Ak sa aj ty práve rozhoduješ kam ísť na Erasmus, rada ti
priblížim moju skúsenosť z toho najlepšieho Erasmu!

Athens University of Economics
and Business

ŠKOLA
Mojou prijímajúcou univerzitou v Aténach bola Athens University
of Economics and Business, skátene AUEB.
Na AUEB prichádza každý semester najviac Erasmus študentov
zo všetkých Aténskych Univerzít (cca okolo 200). Vďaka tomu
sme si mohli vyberať predmety zo širokej ponuky kurzov, ktoré
boli všetky v Angličtine a boli len pre Erasmákov. Všetky kurzy sú
hodnotené minimálne 6 ECTS čo je naozaj super a jeden kurz
trvá týždenne 3 hodiny. V škole nám dali skvelú možnosť
zúčastniť sa ktorýchkoľvek predmetov počas prvých dvoch
týždňov, a až potom si vybrať finálne tie, na ktoré budeme chodiť.
Obtiažnosť bola veľmi individuálna v závislosti od profesora..
Niektoré boli jednoduché a hodnotenie pozostávalo iba zo
záverečnej skúšky, na iné bolo treba pravidelne vypracovať
zadania či pripravovať prezentácie. Nie je to však nič náročné,
chce to iba trochu času a dá sa to zvládnuť.
Keďže na AUEB je veľa Erasmus študentov, má vlastné ESN
(Erasmus Student Network), vďaka ktorému sme si boli veľmi
blízki a stali sa z nás dobrí kamaráti (nielen v škole ale aj mimo
nej).

Victroria metro station

PREPRAVA
Keďže sú Atény naozaj obrovské mesto, najjednoduchší
spôsob prepravy je MHD, ktorá funguje už od 5:30 ráno.
Cena celého 90 minútového lístka je 1,40€. Oplatí sa ti
kúpiť mesačný (25€), prípadne trojmesačný (43€)
študentský lístok, ktorý ti platí na všetko! (vlak, metro,
autobus, trolejbus, električky).
Letisko je od Atén vzdialené pomerne ďaleko, preto si
budeš musieť kúpiť extra lístok, či už na autobus (3€
študentský, one way) alebo na vlak (5€ študentský. one
way).
Okrem MHD sme často v Aténach využívali taxi, najmä vo
večerných/nočných hodinách. Je dobré si stiahnuť
aplikáciu do telefónu ,,Beat”, kde jednoducho zadáš
odkiaľ a kam chceš cestovať a rovno uvidíš približnú
sumu ktorú budeš platiť (najmenej 3,50€).

Reštaurácia ExArhis v Exarchii

JEDLOOO
Školská Canteen-a

Reštaurácie

Najlepší spôsob ako ušetriť je
stravovanie v školskej jedálni,
kde máš jedlo úplne
ZADARMO! Stačí sa preukázať
študentskou kartičkou, ktorú
dostaneš v škole. Neočakávaj
nič prevratné a extrémne
chutné, ale je to FREE.

V Aténach je možné nájsť rôzne
reštaurácie na každom kroku. Grécku
kuchyňu si jednoducho zamiluješ.

Do jedálne môžeš zavítať na
raňajky, obed (od 12:00-16:00)
a na večeru (od 19:00 - 21:00).

Ceny sú porovnateľné s cenami na
Slovensku, avšak samozrejme čím viac
v centre, tým je to drahšie. Odporúčam
odľahlejšie oblasti napríklad Exarchia,
kde je jedlo o polovicu lacnejšie ako v
centre. Ak chcete zažiť naozaj Greek
experience, odporúčam reštauráciu
,,The Captain””, kde je každý štvrtok živá
hudba a all you can eat and drink za 12
€. Okrem Gréckej kuchyne nájdeš v
Aténach aj všetky ostatné…. napríklad
Indickú, Taliansku, Vietnamskú, ale aj
Českú :-)

→ Nedá mi nepodeliť sa s tebou o informáciu
o tomto unikátnom pokrme (Grécky gyros),
ktorý prispel počas Erasmu k nadobudnutiu
niekoľkých kilogramov nejedného Erasmáka.
Pitulka

Nájdeš ho VŠADE a je naozaj chutný a lacný.

CESTOVANIE

Mount Olympus | Greece

Dead sea | Israel

KAM CESTOVAŤ Z ATÉN?
Grécke ostrovy

Sever Grécka

Z Atén je naozaj veľmi jednoduché
cestovať na Grécke ostrovy ako
napríklad: Mykonos, Santorini,
Aegina, Poros, Hydra, Salamina, ale
aj iné. Je možné využiť študentskú
ZĽAVU na lístky na trajekt alebo aj
lacné letenky cez Ryanair na
ostrovy ako Santorini či Mykonos.

V Aténach je naozaj veľa rôznych
spoločností, ktoré prenajímajú autá.
Ceny sú prijateľné najmä ak sa
dohodnete paria ľudí a zložíte sa na
náklady auta. My sme absolvovali
4-dňový ,,Road trip” na sever Grécka
(Arachova - Delphi - Volos Thessaloniki - Mount Olympus), kde
sme sa dohodli partia 16 ľudí, prenajali
si 4 autá a vybrali sa za
dobrodružstvom. Plánovali sme
navštíviť aj polostrov Chalkidiki, no
kvôli zlému počasiu a nedostatku času
sme museli tento plán pozmeniť. Aj
napriek tomu považujem tento výlet
za jeden z najdobrodružnejších.

Blízky východ
Veľa Erasmákov realizovalo výlety
na Blízky východ, najčastejšie do
krajín ako Turecko, Izrael a Jordánsko.
My sme sa vybrali štvorica
kamarátiek na 4 dni do Izraela,
konkrétne do Tel Avivu. Na dva dni
sme si prenajali auto, aby sme sa
flexibilnejšie dostali aj na odľahlejšie
časti. V Decembri sme sa kúpali v
mŕtvom mori, prechádzali sme multi
náboženským mestom Jeruzalem a
jedli ten najlepší hummus na svete!
Ak sa rozhodnete ísť na výlet do
Izraela, pripravte sa, že tam miniete
poriadny balík. Stredné menu v
McDonald's tam stojí 12€.

Peloponéz (polostrov Grécka)
Ďalším zaujímavým nápadom na ,,road
trip” s kamarátmi je výlet na Peloponéz.
Sama som tento výlet neuskutočnila no
v budúcnosti sa určite chystám.
Kamaráti ktorí tento výlet zrealizovali,
boli nadšení a odporúčajú ho všetkými
desiatimi. Je tam vraj veľa prekrásnych
miest, ktoré sa oplatí vidieť.

Meteora | Greece

ORGANIZOVANÉ
VÝLETY S ESN
ESN AUEB organizuje veľa spoločných výletov ako napríklad:

▫
▫
▫
▫

Mykonos Trip
Volos - Pilio - Meteora Trip
Delphi - Arachova Trip
Crete Trip

Počas môjho Erasmu na ktorom som bola v Zimnom semestri, som sa
zúčastnila prvých dvoch vyššie uvedených výletov a musím povedať,
že to bolo NESKUTOČNÉ!!!

FREE TIME

Mount Lycabettus | Athens

Acropolis

VOĽNÝ ČAS STRÁVENÝ V ATÉNACH
Keďže v Aténach je naozaj históriu cítiť na každom kroku, bola by škoda
nevyužiť voľný čas na ,,sightseeing”.
Mojou najobľúbenejšou prechádzkou či už s kamarátmi z Erasmu alebo
priateľmi, ktorí ma prišli navštíviť na pár dní, začína od: National
Archaeological Museum (ktoré je len pár minút vzdialené od školy a
študenti majú do neho vstup zdarma) - Panepistimio (kde sa
nachádzajú podľa mňa tie najkrajšie staré budovy v Aténach, ako
napríklad National Library of Greece) - Syntagma square (kde je možné
každé dve hodiny vidieť výmenu stráží pred parlamentom) - National
Garden (ktorá je asi jedna z najkrajších, aké som kedy v živote videla.
Plná množstvom paliem, zvieratiek a rozličných stromov) - Panathenaic
Stadium (prvý olympijský štadión, ktorý je vybudovaný celý z mramoru)
- Chrám Dia Olympského (teda jeho pozostatky, keďže z pôvodných
164 stĺpov zostalo len 16) - Acropolis (kde máme ako študenti vstup
ZADARMO) - Philopappos Hill (kde si naplánuj prísť skôr v poobedných
až večerných hodinách, pretože je odtiaľ možné pozorovať podľa mňa,
ten najkrajší západ slnka) - Thiseio (počas prechádzania sa po tejto
promenáde sa budeš cítiť ako na dovolenke, keďže v tejto časti sa
nachádza množstvo reštaurácií v typickom južanskom štýle) - Ancient
Agora of Athens (treba si dať pozor na otváracie hodiny, keďže ich
zvyknú meniť, no pozitívne je, že ako študenti máme vstup samozrejme
ZADARMO) - Monastiraki square (azda najznámejšie námestie v celých
Aténach s množstvom typických Gréckych Tavern a obľúbených
rooftop barov, kde sa jednoznačne oplatí zavítať najmä kvôli výhľadu na
Acropolis → odporúčam rooftopy: A for Athens, MS rooftop, City ZEN,
Anglais, Couleur Locale a množstvo ďalších.

Mount Lycabettus

Vo voľnom čase sme sa okrem už spomínaných miest často túlali
rôznymi uličkami Plaky, ktorá sa nachádza v okolí Akropoli.
Dostanete sa tam či už zo zastávky metra Acropoli alebo aj
Monastiraki. V Plake je veľké množstvo typických gréckych
reštaurácií, barov, ale aj malých obchodíkov.
Ak nebudete mať čas navštíviť nejaký Grécky ostrov, je zaujímavé
prejsť si časť ktorá sa volá Anafiotika. Nájdete v nej veľmi
podobné domčeky a úzke uličky v ostrovnom štýle.
V Aténach je naozaj veľa kopcov odkiaľ je zážitkom sledovať
východ či západ slnka. Sama neviem o všetkých, no medzi
najznámejšie patrí najvyšší Mount Lycabettus a už spomínaný
Philopappos či iné.
Počas teplejších dní bolo pre nás jasnou voľbou ísť k moru. More
je od centra Atén vzdialené len cca 30-40 minút cesty. Pozdĺž
celého pobrežia jazdí električka, ktorá stojí skoro na každom
kroku. Nachádza sa tam množstvo platených, ale aj free pláží. Ja
odporúčam tie platené, najlepšia je podľa môjho názoru tá na
zastávke Kalamaki a nachádza sa tam Bolivar Beach bar, kde
zaplatíte nejakých 5€ na deň a v cene máte aj lehátko a slnečník.
V Aténach je cca 5 aktívnych ESN ktoré organizujú mnoho
výletov. Na začiatku Erasmu pre nás organizovali tzv. “Wecome
week”, ktorý pozostával z aktivít ktoré začínali už v poobedných
hodinách.
ESN pre nás pripravovala neustále nejaké aktivity ako napríklad
bubble games, paint ball, veľa tematických párty ako aj Goodbye
gala a samozrejme mnoho výletov ktoré som už spomínala,

ENJOY
Good luck !

