
León, Spanyolország

Szűcs Matild IVFVIC



Miért válaszd az 
Erasmus Programot?

• Új emberek, kultúra, környezet: sok nemzetközi 
barátom lett, akikkel mai napig tartom a kapcsolatot, a 
spanyol életvitel megváltoztatott pozitív irányban, 
kevésbé stresszelek

• Sokkal nyitottabb leszel a program után

• Az idegen nyelvek gyakorlása, fejlesztése: az angol 
nyelvtudásom magabiztos lett, gondolkodás nélkül 
használom a nyelvet, hiszen minden nap használtam, 
alapszinten magamtól spanyolul is megtanultam

• Ismeret fejlesztése

• Rengeteg buli és kultúracsere

• Minden héten Erasmus Programok

• Utazgatások Spanyolországban: Én Bilbaoba, Madridba 
és Ibizára mentem el ottlétem alatt

• Ha nem tudsz spanyolul ne félj., én se tudtam, de 
megtanultam ott alapszinten :)

• Véleményem szerint aki nem utazik, nem is él igazán!



León 
Elhelyezkedés

• Spanyolország Észak-Nyugati része

• Kasztília és León autonóm 
Közösség

• Lakossága közel 130.000 fő

• Egyetemi város

•http://www.worldeasyguides.com/wp-content/uploads/2013/10/Where-is-Leon-map-Spain.jpg
•



Érkezés Leónba

• Repülővel - Budapest-Madrid (3 óra 15 perc)

• Vonattal – Madrid-León (3 óra)

• Busszal – Madrid-León (4-5 óra)

• Autóval - Madrid-León (3 óra)



Látnivalók

• Leon katedrális és múzeum

• francia stílusú gótikus katedrális

• Casa Botines

• Antoni Gaudí tervezte az épületet,

• A múzeum jelenleg Gaudí és a 19. és 20. 
századi spanyol művészeti alkotásoknak ad 
otthont

• San Marcos

• Reneszánsz épület

• Korábban kolostor volt, ma híres luxus szállodává vált



• Plaza Mayor

• San Isidorio Bazilika

• Plaza del Grano

•https://live.staticflickr.com/8202/8200377042_9a14e55085_b.jpg •https://www.museosanisidorodeleon.com/wp-
content/themes/aldea_v4/assets/img/museo-san-isidoro-
panteon-reyes-entrada.jpg

•https://c8.alamy.com/compes/2awf20h/plaza-del-granito-en-leon-
2awf20h.jpg



• MUSAC - Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

• Kortársművészeti múzeum

• Plaza San Martin

• Éttermek,bárok

• Tapas bárok

• Több mint 80 tapas bár van a városban, szinte minden sarkon 
megtalálható

• Különlegességük, hogy minden ital rendelésnél ingyen adnak 
különféle tapasokat, lehet ez tortilla de patatas, spanyol ibériai 
sonka kenyérrel (jamón y pan), popcorn, pizza, patas bravas, 
gumicukor vagy bármi más előételféleség

• Csak Leónban adják ingyen minden ital rendelésnél

•https://st2.depositphotos.com/5976384/10165/v/600/depositphotos_101651858-stock-
video-musac-modern-art-museum-of.jpg

•http://soyrural.es/wp-
content/uploads/2017/11/Barrio-Humedo-
Leon.jpg •https://www.sehacecaminoalandar.com/wp-content/uploads/Ruta-

por-las-mejores-tapas-de-Leon.jpg



Universidad de León

• A város rendkívül sok 
multikulturális tanulónak ad 
otthont

• Ebben a félévben több mint 
400 Erasmus hallgató 
választotta Leónt

• Több mint 12.000 tanuló

• Egyetemi város

• Nyolc Kar (Kiemelkedő az 
állatorvosi kar)
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Emlékek







Köszönöm A Figyelmet!
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