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Voldát azoknak az embereknek ajánlom, akik nincsenek hozzászokva a nagyváros gyorsaságához,
vagy azoknak, akik épp ezt szeretnék hátrahagyni ezt egy kis időre. Volda egy nagyon kicsi város,
itthoni viszonylatokban nézve, de ami előnye, hogy minden közel van egymáshoz. A központban
rengeteg bolt közül választhatunk, négy hónap alatt pedig az ember kitapasztalja, hogy melyikben mi
is olcsó. Erasmusos diákként minden nagyon drága, akár háromszoros árakkal is találkozunk. A hús az
édesség és az alkohol az, ami borzasztóan drága, így sokszor le kellett mondani efféle „luxusokról”. Az
Erasmusos diákokat mindig a kollégiumban helyezik el, ami viszont rendkívül jó színvonalú.

A kollégiumi szoba.

Minden emeleten körülbelül hét ember lakik, közös konyhával, egy kis részben van két szoba, amihez
tartozik egy fürdő. Az alaksorban pedig szauna is van. Az egyetem szintén rendkívül jól felszerelt. A
diákigazolványunkkal bármikor bemehettünk az iskolába, amikor csak szükségünk volt rá. A kártya
segítségével, szaktól függően nyomtathattunk, sőt az uszodába is beléphettünk vele. Az iskolában
található a Pangaia, az Erasmusosok irodája, ahova bármikor bárki betérhet egy kávéra vagy teára
ingyen. Az iskola sok programot szervezett, többek között az International day-t és minden hónapban
az országok által rendezett esteket is. Helyszíne a Rokken volt, ami a legnagyobb és majdnem
egyetlen szórakozóhely Voldában. Színvonalas hely, sok- sok eseménynek helyt ad. Sajnos a
koncertjegyek is elég drágák, de az ingyenes belépésért cserébe dolgozhattunk ott, mint pohárszedő,
ruhatáros és megéri, hiszen egy hónapban kétszer kell dolgozni. Norvég szokás szerint a szórakozás
egy elő bulival kezdődik majd a Rokkenben mennek, ami azonban hajnali kettőkor bezár, utána utó
bulit tartanak. Az alkoholvásárlás elég korlátozott, sört este 6 óráig lehet kapni, minden másfajta
alkoholt a külön boltban lehet kapni, délután három óráig. Így amikor a norvég fiatalok alkoholhoz
jutnak, nem is ismernek határt. Számunkra, azonban nagyon drága az alkohol is. A norvég fiatalok
elsőre nem tűnnek túl nyitottnak, ám idővel, ha megismernek, elfogadnak és remek barátokat is
lehet találni. Akikkel inkább lehet barátkozni, azok az Erasmusos diákok. Ám mindenki beszél angolul,
ami megkönnyíti az ottlétet és az angol gyakorlására is remek.

Több kirándulást is szerveztek nekünk, az egyik ilyen volt a Geiranger-fjord beli.

A Geiranger-fjord.

Gyönyörű természeti kincs. A kirándulást busszal tettük meg. A fjordban egy Múzeum mesél a régi
idők norvégjainak életéről. Számunkra, magyarok számára ez a táj meghökkentő, és annak ellenére,
hogy akárhova nézünk, hegyek vesznek körül, sose lehet megunni ezt a tájat.

Tópart.
Az International Office és az iskola több programot is szervezett nekünk a Voldában lévő tóhoz. A
kollégiumból kis erdei ösvényen, vízesések felett lehet eljutni a hegy lábánál levő tóhoz.
Koncerteknek, piknikeknek, sporttevékenységeknek adott helyett. Szeptemberben többen fürödtek is
a tóban, hiszen hasonlóan meleg volt, mint otthon. Az őszi szemeszter idején nagyon jó időnk volt,
ahhoz képest, hogy Volda elég esős, meg szerencsére többé-kevésbé megúsztuk, ennek ellenére
gyakran kellett új esernyőt vásárolni, a meglepetésszerű jégeső miatt.
Négy hónap, sok barát és rengeteg tapasztalat. Bármikor visszamennék!

