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Andalusie



Cesta – 2855 km 



Cesta 

 Je to sice téměř 3.000 kilometrů, ale dá se 

to zvládnout i vlastním autem, nejlépe, 

když vás v tom autě jede víc, když se o 

náklady podělíte, tak vás ta cesta může 

vyjít i na pěkné peníze.

 Další možnost je cesta letadlem, to jste 

v Malaze za 3,5 hodiny.



Spaní probíhá za improvizovaných podmínek 



Málaga

 Přímořské přístavní město (u Středozemního 

moře)

 566 913 obyvatel

 Mezi slavné rodáky patří:
◦ Pablo Picasso

◦ Antonio Banderas

 V Malaze postupně roste cestovní ruch a 

celkově se zvedá turistický zájem o tuto 

lokalitu.



Málaga



Ubytování I

 Bydlení by měla být vaše priorita.

 Nejlepší je mít ubytování zajištěné ještě 
před odjezdem, na místě anebo na 
poslední chvíli se ubytování poměrně 
špatně shání – nejhůř bez znalosti 
tamního jazyka 

 Ale není potřeba propadat panice, hotely 
vás při nejhorším ubytují i o půlnoci.

 Ubytování na studentských kolejích vás 
vyjde obvykle dráž, než bydlení na privátu.



Ubytování II

Pes naší paní domácí >

a

Výhled z balkónu



Intenzivní španělský jazykový kurz –

pořádaný univerzitou



UNI – UMA 



Školní třída



Cestování

 Cestování může probíhat několika způsoby: 

◦ Vlastním vozem (pokud máte tu možnost)

◦ Pronájem auta (cca 80 €/den + kauce a pojištění)

◦ Na kole (Dá se pořídit za cca 50 € a zpětně pak 

prodat)

◦ Malaga bici (Systém stanovišť s koly veřejně k 

vypůjčení)

◦ Pěšky (Budou vás bolet nohy)

◦ MHD (Měsíční jízdenka vyjde na 30 €)

◦ Bla Bla car (Cena je dohodou)



Cestování

Malaga bici



Výlety 

 K Erasmu neodmyslitelně patří výlety a 
poznávání cizí kultury.

 Dále proto následuje výčet několik 
zajímavých míst.

 Na mapě se to může zdát kousek, ale musíte 
brát v potaz, že Španělsko je obrovská země 
a města jsou od sebe vzdálená minimálně 
150 – 200 km, např. Madrid je od Málagy cca 
500 km a slavné poutní místo Santiago de 
Compostela dokonce přes 1000 km.



Ronda – Mapa



Ronda



Jaén – Mapa



Jaén



Cádiz – Mapa



Cádiz



Granada – Mapa



Granada



Granada



Alhambra pod pohořím Siera Nevada



Tarífa – Mapa



Tarífa

Středozemní

moře
Atlantický oceán



Tarífa

Afrika

Evropa



Tarífa

Mys Tarifa



Gibraltar – Mapa



Gibraltar Magot bezocasý



Gibraltar 



Gibraltar 



Gibraltar 



Gibraltar 

Nejděsivější značka 



Svátky v zahraničí

 Kolem Vánoc jsou letenky nejdražší a 

proto je dobré zabookovat si je s 

předstihem.

 Když to ale nestihnete a nebo se vracet 

nechcete, pak svátky v zahraničí jsou také 

dobrou volbou.

 V zahraničí si užijete svátky se vším všudy, 

jako u nás… 



Vánoční koupání v moři 2014



Štědrovečerní večeře 

Řízky

Chlebíčky

Bramborový salát

Víno



Vánoce – „Rodinné“ foto



Silvestr 2014/15



Silvestr 2014/15



Silvestr 2014/15



Korejská párty



Korejská hostina



Co vám Erasmus může nabídnout?

 Samostatnost.

 Nové sebepoznání a sebepojetí.

 Nové, nevšední zážitky a zkušenosti.

 Nové přátelé.

 Nové poznatky o kultuře a zvycích.

 Ochutnání nových jídel.

 Zlepšení komunikativnosti a jazykové 
vybavenosti.

 Lásku!



Las fotos

 Následuje několik skupin fotografií z 

mého pobytu…













Pár slov závěrem

 „Pobyt v cizí zemi nemusí být vždycky jenom 

zalitý sluncem, může se stát, že někdy přijdou 

i dny, kdy se slunce schová, mraky se 

zatáhnou a začne pršet (Konkrétně v Malaze 

pršelo za půl rok našeho pobytu 6x, 6 

deštivých dní za 6 měsíců). „

 … pokračování.



Pás slov závěrem I

 „Ale potenciálních benefitů a toho, co může 

člověk díky Erasmu zažít a získat je 

nepochybně víc. Pozitiva drtivě válcují 

negativa. A pokud máte tu možnost a chcete 

vycestovat – tak za sebe říkám – určitě to 

udělejte! 

 Čekají na vás zážitky a 

vzpomínky na celý život..“



Děkuji za přečtení


