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let
• Letenky se dají sehnat velmi levně
• Ve Valencii jsme si zařídili ESN kartičku,

která mimo jiné nabízí slevu pro Ryanair
a zavazadlo do 20kg zdarma, což vřele
doporučujeme, zpáteční cesta byla
mnohem jednodušší

• Doprava ve Valencii z letiště je také velmi
dobrá, protože zde jezdí metro

TIP – ESN card



ubytování
• Koleje univerzita nenabízí, ale existuje 

spoustu internetových stránek, kde je 
možné najít vhodné ubytování.

• Byty se  pohybují v rozmezí 220-360 € 
+ energie, často i poplatky agentuře

• Bydleli jsme kousek od pláže, což bylo 
krásné, ale tím pádem jsme strávili víc 
času dopravou do centra



naše čtvrť



naše univerzita

• Universita Católica de Valencia je soukromá univerzita, která má 
fakulty rozmístěny různě po centru Valencie, fakulta zaštiťující i 
Fyzioterapii je v Torrentu, což je jedna z okrajových částí Valencii. 



kurzy

• Pro Erasmus je nutné získat minimálně 20 kreditů. 
• My jsme měli 18 kreditů za praxe, což pro nás znamenalo, že jsme si 

zapsali ještě kurz španělštiny (za 6 kreditů) aby nám všechno vyšlo. 
Výhodou rozhodně bylo, že kurz končil už v prosinci. 

TIP – kurz španělštiny 
se vám bude hodit 



praxe

• Na praxe jsme chodili na 
kliniku spadající pod UCV

• Praxe jsme měli každý den, 
od pondělí do pátku od 
14:30 do 20:30

• Zde jsme byli zamícháni 
mezi ostatní studenty a 
rozděleni do skupinek, které 
potom dostaly na starost své 
pacienty. 



• Klinika je velmi moderní a 
přímo v centu Valencie

• Je zde jedna tělocvična, velmi 
dobře vybavená a čtyři 
ordinace

• Požadovaná úroveň jazyka 
byla A2, ale rozhodně 
doporučujeme alespoň B1-B2, 
protože Španělé celkově 
nemluví moc dobře anglicky, 
takže pro nás bylo těžké se 
domluvit

TIP – úroveň španělštiny 
alespoň B1





Valencie
Valencie je krásné město, kde je spousta věcí, co stojí za vidění. Je rozhodně 
těžké vybrat pouze jednu, protože možná právě to nejlepší, je atmosféra 
celého místa. 



1) Ciudad de las artes 2) katedrála



2) Albufera 4) Port Saplaya



5) Centrum Valencie



6) Playa de la Malvarrosa



Starter pack v zemích bez centrálního 
topení: PAPUČE, ponožky, svetry a peřina, 
nebo se jít prostě ohřát ven, protože 
vevnitř je často větší zima než venku

TIP – při balení nezapomeňte na teplé oblečení, 
(i když se třeba balíte v žáru letního sluníčka)



aktivity ve Valencii
Valencie, a hlavně Erasmus ve Valencii, nabízí opravdu hodně aktivit. 
A to ať už se rozhodnete pro akci organizovanou některou ze 
studentských asociací nebo půjdete po vlastní ose. 



cestování po Valencii
• Po Valencii je možné cestovat několika 

způsoby:
- Valenbisi – síť kol, která je ve Valencii 

velmi využívaná a stojany najdete 
skoro na každém rohu, mimo to je zde 
velmi příjemné jezdit na kole, a to 
kvůli cyklostezkám, které vedou skrze 
celé město

- Kartička na kolo stojí 30 € na rok
- Metro (tramvaje)
- Autobusy
- pěšky

TIP – kartička na kolo stojí 30 € 
na rok, a určitě ji využijete



výlety

• Nejezdili jsme pouze po Valencii, 
ale viděli jsme toho spoustu i 
kolem

• Máme tady pro vás pár tipů:



Xátiva



Peníscola



Chulilla



Buñol



Andaluzie

TIP – Granada, 
Sevilla, Cordoba, 
nebo Malaga určitě 
stojí za vidění. 
Rozhodně si je 
nenechte ujít



Děkujeme za tuto možnost

kdybyste se ještě potřebovali na něco zeptat, tak nám napište
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