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Nizozemí – Groningen – 1.9.2017-4.2.2018 

Studijní pobyt – Erasmus + 

 

 GRONINGEN 

Jak můžete vidět, Nizozemí je rozdělené na provincie, 

jejíž součástí je samozřejmě i Groningen, město plné 

studentů, které jsem měla tu čest mít na téměř půl roku 

jako druhý domov.  

 

 

Na obrázku 

můžete vidět 

Martini Tower, 

která je srdcem 

Groningenu. 

Na tuto věž se 

může vylézt a 

prozkoumat 

nádherný 

výhled na 

město.  

 

 

 

 

 

 

Další krásou tohoto nádherného města je přístav 

s těmito nádhernými barevnými domečky.  

Nachází se kousek od univerzity – Hanze.  
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Co je pro Nizozemí typické? 

 

 

 

V Nizozemí můžete najít různé druhy 

arašídového másla, ale i velikou spoustu 

vynikajících sýrů!  

 

 

 

 

Takto vypadá parkoviště pro kola v době univerzity.  

Kolo je nejtypičtějším znakem Nizozemí. Každý Holanďan má 

minimálně jedno kolo a říká se, že Holanďan umí dříve jezdit na  

 

 

 

 

Dalším 

typickým znakem 

Nizozemí jsou mlýny, 

zelené pastviny a 

zvířátka, která žijí na 

farmách. 
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Barva Nizozemí je oranžová a ve 

dnech, kdy se slaví King’s day, je celé 

Nizozemí poseté oranžovou barvou.  

 

 

 

 

 

 

Největší květinový park v Nizozemí i v Evropě – 

Keukenhof, který se nachází poblíž města Lisse. Je otevřený od 

poloviny března do poloviny května, kdy je sezona tulipánů. 

Rozhodně tuto výstavu doporučuji, na celý den! Pokud budete 

uvažovat, zda to za ty peníze stojí, nepřemýšlejte a jeďte! 

Z Amsterdamu se tam dostanete přímo autobusem pro tento 

zájezd.  

 

 

 

 

 

Před odjezdem – UBYTOVÁNÍ!!!!!!!!!!!! 

 

Pokud jste uspěli v konkurzu, budete muset okamžitě hledat ubytování v Groningenu, i kdyby to znamenalo hledat i 

půl roku předem. V Groningenu je velice špatná situace s bydlením a zároveň je ubytování poměrně drahé. Já 

hledala opravdu s předstihem, ale nečekala jsem, že 2 měsíce nebudou stačit. Ten rok, co jsem byla v Groningenu 

byla nejhorší situace s bydlením za posledních X let. Byla tam i stávka a „demonstrace“, jelikož mnoho studentů 

bylo bezdomovci. Spousta studentů spala ve stanech anebo se snažili přespávat v hostelech (které byli mimochodem 

též přeplněné) anebo u svých nových přátel na gauči. Musím říci, že jsem v tomto měla smůlu a štěstí. Vzhledem 

k tomu, že jsem znala z JČU jednu slečnu, která byla na Erasmu v ČB a byla z Groningenu, poradila mi různé 

webové stránky, přes které jsem hledala ubytování, ovšem tolik zájemců na všech stránkách jsem nečekala. Pokud 

se naskytla možnost ubytování, levnějšího, vše bylo v cuku letu pryč.  

Existují tam i studentské byty (domy), které jsou podobné kolejím, ovšem ty byly obsazené.  

Měla jsem to štěstí, že mi napsal jeden student z Německa, a tak jsme hledali společně. Bohužel, ani tak se 

nepovedlo. Musím říci, že někteří studenti, aby doopravdy měli jisté ubytování, museli navštívit Groningen dříve, 

například nějaký měsíc dopředu, pro podpis smluv a podobně.  

Dále je důležité si zjednat kolo, které budete opravdu potřebovat hned od samého počátku. Já své kolo kupovala 

přes FB stránku - https://www.facebook.com/groups/987268074726310/ (soukromá skupina pod názvem – Bikes in 

Groningen). Musíte převést peníze předem a po příjezdu vyzvednout. Ovšem není to nutné to takto kupovat, což 

jsem nevěděla. Dají se pak sehnat i levná kola přímo v Groningenu v různých obchodech kol z druhé ruky. Kola se 

pohybují někde od 30 euro – 150 euro.  

Dále budete dělat test z anglického jazyka přes Erasmus +, který budete následně dělat i po dokončení 

Erasmu.  

https://www.facebook.com/groups/987268074726310/
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Jak jsem se dostala do Groningenu?  

 

 

Zvolila jsem cestu tímto autobusem do Assenu v Německu, kde na 

mne čekal student z Německa, kterého jsem zmiňovala výše a který mi nabídl 

odvoz do Groningenu společně, protože 

jsme měli domluvený hostel na první 

týden, abychom až v Groningenu mohli 

aktivně hledat ubytování. Z Assenu jsme 

jeli autem do Groningenu.  

Tyto autobusy jsou velice levné, 

ovšem můžete se dostat do Groningenu i 

jinou cestou.  

Další cestou je letět z Prahy, kdy musím doporučit aerolinky KLM – 

které jsou přímo Dutch. 1,5 hodiny letu a cílové město bylo – Amsterdam. 

Z Amsterdamu můžete jet do Groningenu buď opět Flixbusem, který se 

pohybuje kolem 13,50 euro za cestu nebo vlakem, který pokud nevíte, jak 

nakupovat jízdenky, jsou velice drahé.  

Na cestu do Nizozemí nepotřebujete pas.  

Musím upozornit, že Groningen je takové trochu bludiště, tudíž, než se zorientujete, kam přesně jet, trochu to trvá. 

Z hlavního nádraží v Groningenu se můžete dostat různě po městě MHD – za 2,50 euro, taxi, nebo půjčit kolo.  

 

Cestování po Groningenu  

 

Jediné, co doopravdy potřebujete pro dopravu ve městě, je kolo. Na kole tam jezdí opravdu každý, někdo má 

dokonce kola 2, ovšem není to nutnost. POZOR dávejte na to, že se kola kradou a to hodně! Rozhodně neváhejte 

koupit 2-3 zámky a všude zamykejte! Rozhodně nenechávejte kolo mimo zóny parkování u školy, pokud by se tomu 

tak stalo, odstaví vám ho a vy si myslíte, že bylo ukradeno. Nebojte se, kolo se nachází jen v zadní části areálu, kam 

bylo pouze přemístěno.  

Jak jsem zmínila výše, dá se jezdit i MHD, kdy jedna jízdenka stojí 2,50 euro. Není to levná záležitost, ovšem někdy, 

kdy prší, spousta lidí toho využívá, jelikož mají třeba 30 minut cesty do školy ze svého bydliště, což je v Groningenu 

naprosto normální.  

Holanďani se nebojí jezdit na kole i v těch nejhorších podmínkách – vítr, vichřice, déšť… zkusila jsem si to osobně, 

a musím říct, že to nebylo lehké, kolo se Vám takřka nadnáší a vy máte pocit, že jedete na místě… tudíž, pokud 

chcete šetřit a nebojíte se, dejte si hlavně časovou rezervu.  

Po městě je spousta obchodů, kde můžete koupit kola, zámky apod. samozřejmě i opravy kol, které jsou mnohdy 

nutné.  
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Cestování po Nizozemí 

 

Když se trochu zajedete do systému Nizozemí, zjistíte, že jsou tam různé výhody, slevy a podobně. Toto se týče 

hlavně vlaků, které jsou normálně velice drahé, ovšem na FB stránkách se dají zřídit skupinky lidí, kteří cestují 

stejným směrem jako vy, a můžete tak koupit lístek (který upozorňuji, je nejen jednorázový, ale platí vždy tam a 

zpátky) i třeba za 7 euro. Ovšem nevím, jak je tomu nyní, jelikož se tento systém od nového roku měnil.  

https://www.facebook.com/NS-Group-tickets-NL-Netherlands-train-trein-groepsretour-treinkaartjes-

629675253849643/ 

Přes tyto stránky se dostanete i na další spojené se skupinovými lístky na vlak. Musíte bohužel platit předem a přes 

jejich účet.  

Rozhodně neváhejte navštívit Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Delft, Den Haag, i malé ostrovy, které jsou součástí 

Nizozemí na severu. Rozhodně navštivte jednu z Nizozemských pláží, z Groningenu to na sever není daleko.  

 

Ubytování 

 

Níže uvedu nějaké webové stránky, přes které můžete hledat ubytování.  

 

 https://www.facebook.com/groups/StudentRoomsGroningen/ 

 https://www.facebook.com/groups/505277922908062/ 

 https://www.facebook.com/groups/121294141228020/ 

 https://www.facebook.com/groups/735229729938964/ 

 https://kamernet.nl/en/for-rent/rooms-groningen?gclid=Cj0KCQjw5-

TXBRCHARIsANLixNxtHYnSdHtnAEywn2eCBP7ElpTa07b8qn6KLczHbwnp-

NXIbCFATPoaAsxJEALw_wcB 

 https://www.sshxl.nl/en/cities/groningen 

 

Ubytování je opravdu největší problém!!!!!!!! UPOZORŇUJI!!!!!!!! 

Pohybuje se kolem 350 euro – 500 euro, někdy ovšem i výše, dle bytu. Někdy se dá domluvit spolubydlení, které 

potom nájem vydělí dvěma. Níže uvádím fotografie mých dvou bytů, které jsem po dobu 5ti měsíců měla.  

https://www.facebook.com/NS-Group-tickets-NL-Netherlands-train-trein-groepsretour-treinkaartjes-629675253849643/
https://www.facebook.com/NS-Group-tickets-NL-Netherlands-train-trein-groepsretour-treinkaartjes-629675253849643/
https://www.facebook.com/groups/StudentRoomsGroningen/
https://www.facebook.com/groups/505277922908062/
https://www.facebook.com/groups/121294141228020/
https://www.facebook.com/groups/735229729938964/
https://kamernet.nl/en/for-rent/rooms-groningen?gclid=Cj0KCQjw5-TXBRCHARIsANLixNxtHYnSdHtnAEywn2eCBP7ElpTa07b8qn6KLczHbwnp-NXIbCFATPoaAsxJEALw_wcB
https://kamernet.nl/en/for-rent/rooms-groningen?gclid=Cj0KCQjw5-TXBRCHARIsANLixNxtHYnSdHtnAEywn2eCBP7ElpTa07b8qn6KLczHbwnp-NXIbCFATPoaAsxJEALw_wcB
https://kamernet.nl/en/for-rent/rooms-groningen?gclid=Cj0KCQjw5-TXBRCHARIsANLixNxtHYnSdHtnAEywn2eCBP7ElpTa07b8qn6KLczHbwnp-NXIbCFATPoaAsxJEALw_wcB
https://www.sshxl.nl/en/cities/groningen
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Během týdne, kdy jsme s tím klukem z Německa „John“ přebývali u jedné paní „domácí hostel“ hledali jsme bydlení, 

ale nenašli, a ta paní nám nabídla bydlet nahoře první 2 měsíce, jelikož John našel ubytování, ale bohužel až od 

počátku listopadu do konce. Tudíž s velkým štěstím se z nás nestali bezdomovci. Dávejte si pozor, zda jsou byty 

vybavené nábytkem či ne, doporučuji rovnou vybavené, jelikož pak nemusíte shánět matrace a podobně a následně 

to vše prodávat.  

 

Nakupování 

 

Jumbo – středně drahý (Též jsem sem chodila)  

Albert heijn – středně drahý (chodila jsem sem, některé produkty jsou jako u nás z Albertu)  

Albi – jeden z nejlevnějších supermarketů, ovšem někdy je zboží s velice nízkou kvalitou 

Lidl – poměrně levný  

 

Toto jsou takové nejčastější obchody v Groningenu. Albert heijn najdete téměř všude, a dá se tam i dobře 

nakoupit.  

Jídlo v Nizozemí je opravdu jiné, hodně bílého pečiva, chléb rozhodně nečekejte takový, jako u nás. Je to země 

s různými typy sladkostí, vafle, stroopwaffels – to jsou vafle s karamelem uvnitř.  

Co se týče alkoholu, dá se pořídit i poměrně levně, ale jak kdy a jak co. Najdete tam velké množství burákového 

másla, různé druhy, sladší či slanější, s kousky či bez. Dále je to země sýrů, tak určitě neodolávejte koupit si kvalitní 

sýr!  

Vše v obchodu, tedy téměř vše je zabalené v obalech – plastových převážně, i předkrájená zelenila, skoro vše 

zkrátka.  

Pokud chcete do restaurace, jsou tam i nějaké restaurace, kde nezaplatíte mnoho a najíte se dobře, jedná se 

převážně o pizzu, těstoviny.  

Každý týden se konají trhy na náměstí, asi 2x za týden, kde můžete nakoupit asi nejlevněji a to úplně vše, maso, 

zeleninu, ovoce….  

 

 

Univerzita  

 

 

https://www.hanze.nl/eng 

Na těchto webových stránkách se během Vašeho studia 

v Groningenu budete ocitat. Při prvním seznamovacím dnu, 

budete mít informace co a jak. Na těchto webových stránkách 

budete mít zároveň přihlašovací údaje, jako máte zde na Stag. Tam si budete kontrolovat rozvrh, změny, hodnocení 

a podobně.  

Na vítání všech mezinárodních studentů, jsou připraveny různé stánky, kde se dozvíte, co a jak chodí, kde se 

můžete zapsat a za kolik a podobně.  

Doporučuji si zaplatit ACLO – sportovní hala – 60 euro na půl roku pro mezinárodní studenty, pokud budete mít 

s sebou potvrzení o přijetí, pokud si budete chtít připlatit za posilovnu, dáte dalších 20 nebo 25 euro, ale můžete 

chodit neomezeně. ACLO má i svou webovou stránku, kde visí rozvrh na každý den, rozvrh všech aktivit, které 

jsou v rámci toho, co jste si zaplatili – plavání, tance, workout a podobně. Na tyto programy, můžete chodit 

neomezeně, a to se opravdu vyplatí. Na další sporty musíte připlácet třeba za raketu a podobně. Můžete se přihlásit 

i do týmu – volejbal… 

Dále doporučuji si zaplatit členství ve studentském klubu ESN, kdy členství je 30 euro. 

https://www.facebook.com/groningen.esn/ 

https://www.hanze.nl/eng
https://www.facebook.com/groningen.esn/
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Tento klub organizuje neustále nějaké akce, zdarma či za nějaké příplatky, jako třeba mezinárodní večeře za 5 euro 

(kdy máte předkrm, hlavní chod a dezert) rozhodně doporučuji, vždy vaří studenti z těch daných zemí.  

Dále organizují různé sportovní aktivity a podobně!  

Na univerzitě je jistá kantýna, ale je velice 

drahá, není to jako u nás menza, vyplatí se spíše si 

dojít nakoupit do supermarketu či navařit.  

Dále ohledně univerzity, budete mít rozvrh na 2 

části v zimním semestru, tudíž takové dvojí 

zkouškové v jednom semestru. Děláte 

převážně prezentace, interview, projekty (a to 

buď jako jednotlivec tak i jako skupina). Během 

studijního programu se hodně píše, ale 

rozhodně i hodně mluví při hodinách. Hodin 

tolika není, ale o to je to navýšené o práci doma. Ovšem nemějte strach, protože to není něco, co by se nedalo 

zvládnout! Někdy je toho více, někdy méně, ale jste v obklopení mezinárodních studentů, a to ze všech koutů světa, 

kteří Vám rádi pomohou. Já měla ve své třídě i rodilé mluvčí z Irska a z USA.  

 

 

 

 

Toto jsou moji spolužáci, se kterými jsem studovala 

po celou dobu. Velice mezinárodní skupina! Naprosto 

úžasná!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto je jedna z akcí od ESN – Beach volejbal  
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Při prvním 

setkání ESN, Vás 

rozdělí do skupin, aby 

to bylo co nejvíce 

mezinárodní – jedná 

se o takový 

seznamovací týden, 

který celá trávíte se 

svou skupinou. 

V mém případě jsem 

měla skupinu se 30 

lidmi. V zimním 

semestru bývá 

celkem až kolem 200 

skupin po 30 lidech, 

ovšem letní semestry 

jsou slabší. 

 

CESTOVÁNÍ 

 

Nizozemí je plné krásných plání, mlýnů a zvířat! Rozhodně jen tak sedněte na kolo a prostě jeďte!  
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Moře je kousek!!!!!!! 

 

 

 

 

 

V případě jakéhokoliv dotazu, neváhejte se 

obrátit přes email – Eliska.Herakova@seznam.cz 

 

mailto:Eliska.Herakova@seznam.cz

