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De Introductie Dagen 

Uitdagingen die in de eerste dagen voor zullen komen zijn het beste op te lossen door met andere Erasmus+ 
studenten te praten. Dat was precies wat ik in het begin van het semester ook had. Iedereen is nieuw, iedereen 
probeert zijn weg te vinden en iedereen wil graag nieuwe mensen leren kennen. Daarom waren de eerste 
dagen op de Universitat Politècnica de València (UPV) spannend en leuk om mee te maken. Nieuwe vrienden 
maken is een van de vele redenen om naar het buitenland te gaan, dus waarom zou je er niet vanaf de eerste 
dag mee beginnen? 

Mijn advies is om enthousiast te zijn om nieuwe mensen te leren kennen, en om dan ook daadwerkelijk met 
mensen te praten die je nog niet kent. Op die manier leer je medestudenten kennen die later je vrienden zullen 
worden! 

Het Sociale Leven 

Valencia is een stad die veel mogelijkheden biedt om het beste van je semester naar boven te halen. Het oude 
centrum, de authentieke wijk Ruzafa en de stranden van Malvarrosa en El Cabanyal zijn allemaal plekken die je 
zult bezoeken. Omdat de zon bijna altijd schijnt, zijn er veel studenten op het strand. Nadat de lessen op de 
universiteit afgelopen zijn, ontmoeten de meeste studenten elkaar daar. In de avonden gaan studenten 
voornamelijk uit rondom de Blasco Ibañez. Er zijn verschillende Erasmus avonden in de week, maar vooral de 
maandag, woensdag en zondag zijn aan te raden. Een kleine tip om hiervan alles mee te krijgen: meld je aan bij 
Erasmus verenigingen. Je ontvangt kunt met deze organisaties ook korting krijgen op bijvoorbeeld musea en 
het Oceanografic. Ook bieden ze verschillende uitstapjes aan. Zo ben ik vijf dagen naar Portugal geweest, heb ik 
een weekend Barcelona gedaan en ben ik meegegaan op excursies naar dorpjes in de buurt van Valencia. 

Transport 

Als Nederlander ben ik gewend om overal te fietsen. Verrassend genoeg is Valencia ook een echte fietsstad! 
Valenbisi is een perfecte vorm van transport in de stad. Het is een deelfiets concept, waarbij er over de hele 
stad fietsstallingen staan verspreid. Met 31 euro voor een jaar is dit ook een goedkope optie. Om een account 
te activeren heb je een Mobilis pasje nodig, die je kunt kopen bij de lokale Tabacos winkels. Dit pasje kun je ook 
gebruiken voor het openbaar vervoer (metro en/of bus) in de stad. Als je deze sporadisch wil gebruiken, zijn 
Bonometro en Bonobus goede opties. Voor ongeveer 9 euro kun je tien keer een enkele reis maken met de 
metro of bus. Daarna kun je de kaart ook nog opladen, net zoals een ov-chipkaart.  

Lessons Learned 

“Nederlanders zijn direct in de communicatie” is een zin die altijd voorbij komt als er aan Nederlanders gedacht 
wordt. Vanuit mijn ervaring kan ik dit bevestigen als ik naar andere nationaliteiten kijk. Als je naar Spanje gaat 
zul je merken dat mensen behulpzaam zijn, maar het is belangrijk om geduld te hebben. Dit geldt niet alleen 
voor het leven op de universiteit, maar ook daarbuiten.  

Om mee af te sluiten 

Al met al hoop ik dat je het verhaal over mijn ervaring in Valencia interessant hebt gevonden. Wellicht heeft 
het je aan het denken gezet over een semester in het buitenland. De ervaring is onvergetelijk. Daarom moedig 
ik je aan om ook deze mogelijkheid aan te grijpen als je de kans hebt om naar het buitenland te gaan! 
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