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GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 

• Salamanca se nahaja v regiji Castilla-
León, na zahodu Španije, le dobro uro 
od portugalske meje ter 200 km od 
prestolnice.  

• Ponaša se z eno najstarejših univerz v 
Evropi, ki so jo ustanovili leta 1218.  

• Je odlična izhodiščna točka za 
potovanja ali enodnevne izlete. V bližini 
je veliko starih, znamenitih mest, kot so 
Toledo, Avila, Segovia, Alberca itd. 

• Z okoli 200.000 prebivalci je po velikosti 
podobna Ljubljani – z dokaj majhnim 
mestnim jedrom in kar dosti predmestja.  

 



PRIHOD 

• Ugodne letalske vozovnice do Madrida se splača preveriti pri nizkocenovnih ponudniki, npr. 
Ryanair iz Bologne. Možnost je tudi Easy-jet iz Ljubljane preko Londona v Madrid. Treba je 
vračunati še prtljago, zato priporočam, da preveriš še ponudbo Adrie Airways iz Ljubljane, 
včasih se dobi ugodne karte (leti so večinoma vezani, ampak meni se je cenovno 
izplačalo). Letiš  lahko tudi v bližnji Valladolid.  

• Z letališča Barajas (Madrid) je najlažje priti z avtobusom, vozi cca. 2 uri in 45 min. Vozni red je 
na voljo na http://www.avanzabus.com/web/default.aspx, ki je tudi najpogostejši avtobusni 
prevoznik. Priporočam ti, da karto že vnaprej kupiš in natisneš, če to delaš po pristanku, ti 
vzame veliko časa, prav tako so avtobusi kar zasedeni. Pazi, da izbereš terminal, ki ti je bližje -  
T1 ali T4.  

• Iz Valladolida moraš vzeti avtobus z letališča do mesta, nato pa v Salamanco. Iz obeh mest 
se da priti tudi z vlakom, a je za prihod in odhod z letališča najlažje uporabiti avtobuse. 

• Sama sem večkrat uporabila tudi www.blablacar.com, kjer voznikom prispevaš za stroške, 
odložijo te na dogovorjeni lokaciji. Sistem je avtomatiziran in super, ker vse lahko narediš s 
kreditno kartico.  

http://www.avanzabus.com/web/default.aspx
http://www.blablacar.com/


NASTANITEV 

• Podrobne informacije so na voljo v brošuri, ki jo boste dobili kmalu po nominaciji s strani 

naše fakultete. Ponujajo študentske domove, ki so navadno dokaj dragi, saj velikokrat 

vključujejo tudi prehrano, pospravljanje, pranje itd. Ameriški prijatelji so živeli tudi pri 
družinah in rekli, da je svojevrstna izkušnja  Načeloma večina študentov živi po 

stanovanjih, ki jih res ne primanjkuje. Cene se gibljejo od 120€ pa do 400€ za garsonjero. 

• Sama sem z „rezervacijo“ sobo vnaprej imela nemalo težav, zato je ne priporočam. Z 

osebnih pogovorom se da urediti več stvari, poleg tega nikoli nisi prepričan, kaj dobiš, 

zahtevajo velike kavcije, ki jih ne vračajo itd.  

•  Zato sem en teden prej v šla hostel, iskala stanovanja na spletni strani univerze in 

pošiljala e-maile. To je tudi odličen način, da že pred začetkom šole spoznaš nove 

prijatelje. Tako je naredila večina ljudi, ki sem jih na izmenjavi spoznala, in v treh dneh 

ali prej smo vsi našli sobe.  

 



NASTANITEV 

• Mesto je manjše, kot izgleda na zemljevidu, od Plaze Mayor do Pravne fakultete je 
približno 15min hoje. Zato previdno pri izbiranju stanovanj  veliko jih je okoli Avenide 

Portugal, kar je ugodno za nekatere fakultete, ampak pot na naš faks potem traja od 

30-40min peš. Cene v „centru“ niso tako visoke kot si misliš, za orientacijo – sama sem 

živela 5min od Plaze Mayor in 10min od faksa, pa smo v našem stanovanju za sobe 

plačevali od 150-240€. 

• Avtobusa se praktično ne uporablja, zato naj te izdelava vozovnice ali uporaba 

avtobusom pred prihodom ne skrbi. Vse se da prehoditi peš in taksiji so poceni.  

 

 



PRAVNA FAKULTETA 
- Začenja se okoli 15.9. 

- Predavanja potekajo v treh 

turnusih – lahko si zbereš 

katerokoli skupino, ne 

glede na priimek in si 

sestaviš urnik po svoji želji. 

- Je več sprotnega dela kot 

pri nas, od kolokvijev do 

seminarskih, ki so ponavadi 

tudi del končne ocene. 

- Izpiti  prvega semestra so 

januarja ter drugi roki 

začetek februarja. 

- Vsa predavanja so v 

španščini, brez izjem! 



PROSTI ČAS IN NOČNO ŽIVLJENJE 

• Kot je tipično za Španijo, so na vsakem koraku lokali, restavracije, tapas bari. Cene so zelo 
ugodne. Praktično ni restavracij, kjer bi te „obrali“, ker si turist.  

• V mestu je ogromno študentov iz vsega sveta, največ je erasmovcev in študentov iz Južne 
Amerike, ki pridejo na izmenjave ali za celotno obdobje študija. Tudi večina Špancev je iz 
drugih delov Španije, zato je popolno okolje za izboljšanje španščine. Veliko ljudi se zaradi 
najbolj pristnega naglasa v Salamanco pride učiti jezika in parkrat na teden se lahko v 
različnih lokalih udeležih t.i. „izmenjave jezikov“.  

• Nekih velikih klubov ni, se pa najde nekaj za vsak okus – od malo večjih komercialnih 
diskotek (Camelot, Irish pub, Bisu), do manjših barov in alternativne scene (Gatsby, 
Potemkin, Paniagua itd.). Skratka barov je na pretek, cene pijač so primerljive našim ali bolj 
ugodne, vstopnin praktično ni (le ob posebnih dogodkih, kot je Nochevieja universitaria ).  

• O dogodkih te bo tako ali tako obveščala ekipa ESN, ki organizira zabave, izlete in 
potovanja.  

• Če prihajaš v zimskem semestru, ti priporočam da prideš kakšen dan prej in uživaš v ferii – po 
celem mestu so stojnice in razne prireditve, to je tudi skoraj edini čas, ko je dovoljeno pitje na 
javnem mestu.  



¡QUE DISFRUTES!  

• Sama pred odhodom nisem veliko vedela glede transporta in nastanitve, zato sem se v 

predstavitvi skoncentrirala bolj na praktične napotke. Mesto je majhno, ampak 

neskončno očarljivo, zato ti svetujem, da ne planiraš preveč in ga odkriješ sam/a z 
novimi prijatelji  

• Gotovo sem na kaj pozabila ali določeni temi namenila manj pozornosti, zato me 

lahko, če imaš še kakšna vprašanja, kontaktiraš na jurusa.zorcic@gmail.com. 
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