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JOHDANTO

Vietimme vaihto-opiskelumme Espanjan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Valenciassa.
Valencia sijaitsee välimeren rannalla, joten ilmasto on läpi vuoden mukava. Valenciassa on
yhteensä noin 90 000 opiskelijaa ja erasmus-opiskelijoitakin on erittäin runsaasti, joten
tapahtumia riittää viikon jokaiselle päivälle. Valencia on espanjaa opiskeleville mukava
kaupunki, sillä siellä puhutaan castellanoa eli ”kirjakielistä espanjaa” eikä esimerkiksi
katalaania, kuten Barcelonassa. Valencia on lisäksi suuruusluokaltaan melko mukavan kokoinen
kaupunki. Kaupungin alueella asuu noin 1,6 miljoona asukasta.
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LÄHTÖVALMISTELUT

Valitsimme vaihtokohteeksemme Espanjan kielitaidon parantamiseksi. Eri kaupungeista
vaihtoehtoinamme olivat Valencian lisäksi Madrid ja Barcelona. Barcelonan tiputimme pois jo
alkuvaiheessa siellä puhutun kielen katalaanin takia. Valencia sen sijaan vei voiton Madridista
sijaintinsa vuoksi. Päätettyämme minne haluaisimme hakea vaihtoon, teimme on-line
hakemukset ja pääsimmekin toivomaamme kohteeseen.

Varsinaiset lähtövalmistelut aloitimme vasta kesän loppupuolella. Valenciasta saimme
ensimmäiset sähköpostiviestit heinäkuussa ja ilmoittauduimmekin saatujen tietojen perusteella
kouluun ja ennen koulua järjestettävälle maksulliselle kielikurssille. Tästä kielikurssista
kerromme myöhemmin lisää. Lennot varasimme Barcelonaan, koska Valenciaan ei ole Suomesta
suoria lentoja, ja vaihtojen kanssa lennot tulivat melko kalliiksi. Näin jälkeenpäin on kuitenkin
helppoa olla viisas ja kannattaakin todella harkita vähän kalliimpienkin lentojen varaamista
suoraan perille Valenciaan, sillä junat eivät ole Espanjassa kovinkaan halpoja. Lisäksi junalla
Barcelonasta Valenciaan kestää reilut kolme tuntia. Kotiinpäin lensimmekin Valenciasta aluksi
Brysseliin ja sieltä Helsinkiin. Aikaa ja vaivaa säästyi kivasti.

Espanjaan saavuttuamme meillä ei ollut asuntoa, vaan olimme päättäneet etsiä sitä vasta paikan
päällä. Lisäksi meillä oli kaksi viikkoa kestävä kielikurssi, johon sisältyi majoitus, joten
hengenhätää meillä ei ollut. Asuntoa aloimme etsiä kielikurssin aikana ja matkasimmekin
kolmena päivänä junalla Valenciaan asuntoja katsomaan. Asuntoja on tarjolla koulun nettisivulla
(http://www.upv.es/pls/oalu/sic_pisos.busca_piso?p_idioma=c).

Soittelimme

ilmoituksissa

2

oleviin numeroihin ja sovimme tapaamisia. Useinkaan puhelimen toisessa päässä ei puhuta
muuta kuin espanjaa, joten jos espanja ei luonnistu, kannattaa pyytää apua vaikka tuutorilta.
Asunnon etsimiseen kannattaa varata aikaa, sillä useat asunnot, joita kävimme katsomassa, eivät
olleet meidän mielestämme sopivia. Kuntotaso asunnoissa kun on hieman eri luokkaa Suomen
kanssa. Hintataso asunnoissa on suunnilleen 150-300 €/huone, johon lisätään vielä
käyttökustannukset (sähkö, kaasu, vesi jne). Kahden hengen huoneita on tarjolla huomattavasti
yhden hengen huoneita vähemmän, joten jos kahden hengen huonetta etsii, pitää aikaa varata
vielä enemmän. Usein vuokranantajat haluavat vuokrata asunnon koko vuodeksi ja meilläkin oli
ongelmia tämän kanssa, sillä olimme vaihdossa vain puoli vuotta. Lopulta löysimme kuitenkin
oikein mukavan huoneen, jossa viihdyimme hyvin. Opiskelijat asuvat pääosin Benimacletin ja
Blasco Ibañesin alueilla.

Muutamat kaverimme etsivät asuntoja esimerkiksi asunnonvälitysfirmojen kautta, mutta tällöin
on maksettava välityspalkkio, joka on useamman sadan euron verran. Lisäksi kadun varsilla ja
sähkötolpissa on ilmoituksia vapaista asunnoista, mutta nämä ilmoitukset ovat usein koko
asunnosta, eikä huoneista. Muutamat kaverimme olivat tulleet Valenciaan ennen kielikurssin
alkua varta vasten asuntoa etsimään. Tottakai tällä tavalla asuntoja on enemmän tarjolla.
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ORIENTAATIOVIIKOT JA KURSSIT

Ennen kurssien alkua järjestettiin UPV:llä informaatiopäivät. Päiviä oli jaoteltu kahden viikon
ajalle, joten jokaiselle vaihto-opiskelijalle löytyi sopiva päivämäärä. Informaatiopäivään oli
pakko osallistua, sillä ilman osallistumista ei pystynyt ilmoittautumaan kouluun ja kursseille.
Informaatiopäivän jälkeen täytettiin siis lappuja, jotka vietiin kv-toimistoon. Muutaman päivän
päästä ilmoittautumisesta sai hakea tunnuksensa ja pystyi ilmoittautumaan kursseille. Kurssiilmoittautumiseen oli vaihto-opiskelijoille annettu enemmän aikaa ja kursseilla pystyikin
käymään katsomassa millaisesta kurssista on kyse. Lopulliset valinnat piti olla tehtyinä lokakuun
alussa. UPV vaatii jokaisen opiskelijan valitsevan 25 UPV-pistettä, joista 60 % tulee olla omalta
osastolta.

3.1

Gandian kielikurssi

Gandian kielikurssi järjestettiin Valencian eteläpuolella sijaitsevassa kaupungissa syyskuun
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kahtena ekana viikkona. Kurssi ja majoitus maksoivat yhteensä vajaa 400 €. Kurssille osallistui
ehkä noin parisataa opiskelijaa ympäri maailman. Kahden viikon ohjelmaan kuului neljä tuntia
opiskelua jokaisena arkipäivänä. Iltapäiviksi ja illoiksi paikallinen opiskelijajärjestö ESN oli
järjestänyt ohjelmaa beachvolley-turnauksista ja kaupunkikierroksista erilaisiin partyihin.
Kurssin alussa opiskelijat jaettiin kielitasoa vastaaviin ryhmiin, joita pystyi kuitenkin
vaihtamaan, mikäli taso ei ollut itseään miellyttävä. Kurssin lopulla järjestettiin tentti, jonka
läpäisemällä sai mukavat 6 opintopistettä (7,5 UPV). (Tässä vaiheessa voisi mainita, että UPV:llä
on tapana käyttää omia opintopistemääriään, jotka tulee vaihtaa ETCS-pisteiksi kertomalla
0,8:lla.) Korkeahkosta osallistumismaksusta huolimatta kurssi oli käymisen arvoinen. Kahden
viikon aikana tutustui moniin uusiin kavereihin ja espanjan kielikin muistui taas mieleen kesän
opiskelutauon jälkeen.

3.2

Espanja B1

Itse varsinaisen koulun alettua opiskelimme espanjaa B1 tasoisella kurssilla. Myös ennen näiden
kielikurssien alkua piti tehdä lähtötasotesti, jonka mukaan pääsi ilmoittautumaan itselleen
sopivaan ryhmään. Tosin tässäkin tilanteessa ryhmää oli mahdollista vaihtaa. Tunteja oli neljän
kuukauden ajan kahdesti viikossa pari tuntia kerralla. Kurssin suorittamiseen kuului neljä ainetta,
suullinen esitys omasta kotimaastaan (ryhmissä), verbikoe ja tietenkin loppukoe. Tehtävät
hyväksytysti suorittamalla ansaitsi 3,6 opintopistettä (4,5 UPV).

3.3

Production and Logistics Systems Design

Englannin kieliset kurssit meidän osastollamme olivat tänä vuonna melko vähissä, koska
muutama niistä oli peruttu. Production and Logistics Systems Design järjestettiin kuitenkin
englanniksi, joten valitsimme sen. Kurssilla käsiteltiin melko laajaa aihealuetta ja sisältö oli
LUT:n logistiikan peruskurssin hieman edistyneempi versio. Luentoja oli kerran viikossa kolmen
tunnin ajan, jonka lisäksi tehtiin harjoitustyö ryhmissä käyttäen tietokoneohjelmaa, jonka nimi
oli FLEXSIM. Haastetta tähän kurssiin toi lopputentti, jonka erikoisuuksena oli vaatimus
suorittaa jokainen tenttitehtävä hyväksytysti. Ei siis riittänyt, vaikka kuinka hyvin osasi kolme
tehtävistä, jos yhdestä jäi puuttumaan vaadittava määrä pisteitä. Jos kuitenkin onni potkaisi ja
onnistui kaikissa tehtävissä, sai suoritusotteeseensa 3,2 opintopistettä (4 UPV).
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3.4

Economía Española y Mundial

Economía Española y Mundial oli meidän ainoa espanjaksi käymämme kurssi. Tätä kurssia
järjestettiin myös englanniksi (Spanish and International Economy), mutta suuren kysynnän
vuoksi emme mahtuneet englannin kieliseen ryhmään. Espanjan ja englannin kielisen ryhmän
sisällöt olivat hieman erilaiset, emmekä osaa siis tarkkaa sisältöä englannin kielisestä ryhmästä
kertoa. Espanjan kielisen ryhmän sisältö oli kuitenkin hyvin samanlainen LUT:n Kansainvälisen
kaupan teoria-kurssin kanssa. Samoja käppyröitä piirreltiin ja mietittiin suhteellisia ja
absoluuttisia etuja. Luentoja oli kahdesti viikossa, jonka lisäksi kurssiin kuului kuusi seminaaria,
neljä harjoituskertaa ja yritysvierailu. Vaikka osallistuimmekin espanjan kieliseen ryhmään,
saimme tehdä harjoitustehtävät englanniksi ja lopulta päädyimme myös tekemään tentin
englanniksi. Tämä siis tarkoitti käytännössä, että opettelimme tenttiin myös englannin kielisen
ryhmän materiaaleja. Kurssi oli arvoltaan 4,8 opintopistettä (6 UPV).

3.5

Advanced English for Industrial Engineering

Koska meillä oli hieman vaikeuksia löytää sopivia kursseja peruttujen kurssien tilalle, päätimme
valita englannin kurssin. Vaikka kurssin nimikin kertoo kurssin olevan Advanced-tasoa,
kannattaa muistaa, ettei espanjalaisten kielitaso ole ihan suomalaisten kanssa samalla tasolla.
Kurssi oli meille ehkä hieman liian helppo, muttei kuitenkaan ihan hyödytön. Varsinkin sanasto
saattoi olla hetkittäin jopa vaikeaa. Opettaja sanoi meille ekalla tunnilla, ettei meidän tarvitse
osallistua opetukseen, jos emme halua ja koemme sen olevan turhaa. Olimme kuitenkin niin
ahkeria opiskelijoita, että kävimme tunneilla. Kurssin suorittamiseen kuului pareittain tehty
suullinen esitys, joka vaihto-opiskelijoiden täytyi tehdä espanjalaisten opiskelijoiden kanssa.
Meille sattui vielä hyvä opettajakin, sillä kuulimme joidenkin opettajien olleen vähän
hankaluuksissa englantinsa kanssa. Tentti oli helppo. Läpäisemällä kurssin sai 4,8 opintopistettä
(6 UPV).
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MATKUSTAMINEN

Matkustaminen Valenciasta käsin on todella helppoa. Laajan metrolinjan ansiosta lentokentälle
matkustaminen hoituu helposti. Esimerkiksi meidän asunnolta pääsi metrolla suoraan kentälle
noin puolessa tunnissa. Valencian lentokenttä on melko pieni, mutta esimerkiksi Ryanair lentää
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halpoja lentoja useisiin kohteisiin. Vaihtolentojen kautta lentää voi lähes minne tahansa.
Matkustaminen Espanjasta muualle Eurooppaan on halvempaa kuin Suomesta, joten kannattaa
hyödyntää mahtavat matkustusmahdollisuudet. Myös Espanjan sisällä matkustaminen on
helppoa ja mukavaa.

4.1

Andalucia

Ensimmäinen matkamme kohdistui Andaluciaan, jossa olimme ESN:n (opiskelijärjestön;
www.esn.org) järjestämällä matkalla. Matka kesti yhteensä kuusi päivää ja matkasimme
Granadan kautta Sevillaan ja sieltä Gordobaan ja Jaeniin. Matka oli erittäin halpa, ainoastaan
185€ henkilöltä, johon kuului matkat, hotellit, vierailut erilaisiin katedraaleihin ja muihin
nähtävyyksiin ja lisäksi muutamat juhlat ja illalliset. Meitä oli yhteensä noin sata henkilöä
matkalla eli yleensä jouduimme aina odottamaan joitakin, koska aikamääreet olivat aika hämäriä.
Kaikki kaupungit, joissa vierailimme, ovat todella kauniita. Monet ovat kehuneet Granadaa ja
siellä sijaitsevaa Alhambraa todella kauniiksi. Harmiksemme olimme vain puoli päivää
Granadassa, joten kaupungista ei saanut oikein mitään kuvaa. Alhambra oli kuitenkin todella
vaikuttava. Sevillassa vietimme kaksi yötä ja siinä ajassa ehti jo hyvin tutustua kaupunkiin.
Gordoba ja Jaen olivat vähän pienempiä kaupunkeja verrattuna Sevillaan. Gordobassa
vierailimme kaupungin kuuluisassa katedraalissa ja Jaenissa olikin juuri sopivasti Feria, joka on
espanjalainen juhla.

4.2

Madrid

Marraskuun alussa päätimme lähteä kolmeksi yöksi Madridiin, koska löysimme Ryanairilta
todella halvat lennot. Madridissa tutustuimme pääosin vain kaupungin keskustaan. Madrid on
todella hieno ja iso kaupunki. Kolme päivää eivät riittäneet millään kaupungin kiertämiseen.
Kaupunkia olisi ollut mukava kierrellä paremminkin, jos aikaa olisi ollut enemmän.

4.3

País Vasco

Joulukuun alussa lähdimme kiertelemään autolla Pohjois-Espanjaa, koska meillä oli koulusta
kolme päivää lomaa. Auton saimme vuokrattua todella halvalla kuudeksi päiväksi (85€).
Ensimmäiseksi suuntasimme Pamplonaan, joka sijaitsee noin sata kilometriä pohjoiseen
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Zaragosasta. Pamplonassa oli todella kylmä ja maassa oli jopa lunta. Kaupunki oli kuitenkin
vierailemisen arvoinen paikka hienoine maisemineen. Seuraavana päivänä suuntasimme San
Sebastianiin, joka oli ehdottomasti reissun hienoin kaupunki. Kaupungissa yhdistyivät ranta ja
kaupungin takana siintäneet vuoret. Jouduimme ottamaan hotellin vähän kauempaa keskustasta,
koska samana päivänä kaupungissa pelattiin San Sebastian-Bilbao jalkapallo-ottelu, jonka takia
kaikki hotellit olivat aivan täyteen buukattu. San Sebastianissa vietimme pari päivää, joka riitti
aivan hyvin kaupungin näkemiseen, koska se ei ole kovinkaan suuri kaupunki. Seuraavana
kohteenamme oli Bilbao, jossa kävimme katsomassa Guggenheimia, joka on todella tunnettu
nykytaiteen museo. Viimeisenä kohteena oli Zaragosa, joka oli todellakin vierailemisen arvoinen
kaupunki.

4.4

Karlsruhe

Joulukuun alussa lähdimme myös Karlsruheen Saksaan. Saksa oli kaiken kaikkiaan lähes
samankaltainen kuin Suomi; moni asia oli järjestetty paljon järjestelmällisemmin kuin
Valenciassa. Pieni koti-ikäväkin siirtyi hetkeksi tutunomaisissa maisemissa. Vierailimme Saksan
matkan aikana myös Karlsruhen naapurikaupungeissa Baden-Badenissa ja Heidelbergissä. Matka
oli oikein onnistunut, mutta ilmat olivat aivan liian kylmät Valencian lämpimiin ilmoihin
tottuneille!

4.5

Barcelona ja Fuerteventura

Tammikuun alussa vierailimme Barcelonassa ja Fuerteventuralla. Ryanairin tarjosi meille jälleen
halvat lennot. Barcelonassa vierailimme Guell-puistossa ja kaupungin vierellä olevassa
linnoituksessa, johon menimme Gondolilla. Barcelonassa olimme kaksi kokonaista päivää, mutta
enemmänkin

aikaa

siellä

olisi

saanut

kulumaan.

Barcelonasta

lähdimme

suoraan

Fuerteventuralle. Emme olleet ikinä aikaisemmin käyneet Fuerteventuralla, mutta ei se kauheasti
eronnut muista saarista. Kuusi päivää vierähtivät todella nopeasti, jonka jälkeen olikin aika
siirtyä takaisin Valenciaan.
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VAPAA-AIKA

Vapaa-aikansa Valenciassa saa kulumaan useilla eri tavoilla. Jokaiselle löytyy varmasti jotakin
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olipa kiinnostuksen kohteet sitten urheilu tai kulttuuri.

5.1

Urheilu

UPV:llä on kampuksellaan paljon urheilumahdollisuuksia. Suurin osa niistä on ilmaisia ja
maksettavatkin ovat vain parin euron luokkaa. Kampuksella on muun muassa pari
jalkapallokenttää, kolme tenniskenttää, useampi padelkenttä, sisähalli, jossa voi harrastaa
koripalloa ja sulkapalloa. Kenttiä pystyy varaamaan koulun intranetin kautta ilmaiseksi. Lisäksi
kampuksella on uimahalli, jonne pääsymaksu on noin kaksi euroa. Me emme koskaan käyneet
uimassa, joten emme ole varmoja hinnasta. Itsenäisten urheilumahdollisuuksien lisäksi koulu
tarjoaa ryhmäliikuntatunteja ja kuntosalikin on vapaassa käytössä, tosin pienin aikarajoituksin.
Ryhmäliikuntatunteja on lukemattomia circuitista pilatekseen, joten jokaiselle pitäisi löytyä
mieluisensa. Näille ryhmäliikuntatunneille ilmoittaudutaan tiettynä aikana, mutta myös välillä on
mahdollista osallistua tunneille, koska aamutunneille ei tarvitse ilmoittautua ollenkaan ja
peruutuspaikkojakin ilmestyy. Koulu järjestää eri lajeissa koulun sisäisiä liigoja, joissa
kavereiden kanssa voi muodostaa joukkueen ja pelata koulun muita joukkueita vastaan. Sisäisten
liigojen lisäksi on mahdollista pyrkiä koulun viralliseen joukkueeseen, joihin on tryoutit.
Joukkueita on monissa lajeissa.

Kampuksen lisäksi urheilla voi muuallakin. Koripalloa on mahdollista pelata kavereiden kanssa
koulujen pihoilla. Kentät ovat kuitenkin usein portein suljettuja, joten aina paikalle ei välttämättä
pääse. Lisäksi kaupungissa on kuntosaleja/liikuntakeskuksia, mutta näistä meillä ei kokemusta
ole. Kaupungin läpi kulkevassa kuivatetussa joenuomassa Turiassa on hyvä lenkkeillä, koska
uoma on kunnostettu koko kaupungin läpi kulkevaksi puistoksi.

5.2

Penkkiurheilu

Penkkiurheilun ystäville Valencia (ja varmaan koko Espanja) tarjoaa useita mahdollisuuksia.
Lähes Valencian keskustassa sijaisteva jalkapallostadioni Mestalla kerää katsojia FC Valencian
peleihin. Tänä vuonna Valencia pelasi Mestareiden liigaa samassa lohkossa Manchester Unitedin
kanssa ja mekin olimme tuota peliä katsomassa. Tunnelma pelissä on vähän eri luokkaa
Suomeen verrattuna:) Espanjan liigan pelien aikana lähes kaikki pubit ovat täynnä
penkkiurheilijoita. Useissa pubeissa onkin mahdollista seurata otteluita. Jalkapallon lisäksi
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Valencialla on joukkue koripallossa. Koripalloa kävimmekin katsomassa muutamaan otteeseen.

Myös muita yksittäisiä urheilutapahtumia järjestetään Valenciassa pitkin vuotta. Syksyllä
Valenciassa ajettiin Moto Gp:n viimeinen osakilpailu, keväällä sen sijaan on vuorossa Formula 1
ajot. Kävimme myös katsomassa ATP-tasoista tennistä parinakin päivänä.

5.3

Nähtävyydet

Ehkä tunnetuin tai ainakin näkyvin nähtävyys Valenciassa on Ciudad de las Artes y Ciencias.
Futuristisesti suunniteltuun kompleksiin sisältyy muun muassa valtava akvaario, tiedemuseo ja
3D elokuvateatteri. Siellä järjestettiin myös jo edellä mainittu tennisturnauskin. Alueella
järjestetään myös erilaisia tapahtumia esimerkiksi ulkoilmakonsertteja. Valencian historiallisesta
keskustasta löytyy kirkkoa, museota ja historiallisia rakennuksia ihasteltavaksi. Valenciassa on
myös suuri eläinpuisto Bioparc, jossa eläimet saavat vaellella melko vapaasti.

5.4

Vaateostokset

Espanjalla on lukuisia vaatekauppoja ja kaupungilla kävellessä ei voikaan olla törmäämättä
Zaraan, Blancoon, Stradivariukseen, Pull & Beariin ja moniin muihin vaateliikkeisiin. Kauppoja
on ympäri kaupunkia useita, keskustassa ja suurissa ostoskeskuksissa. Tarjonta on suurta ja
hinnatkin kaupoissa ovat Suomen vastaavien kauppojen hintatasoon verrattuna reilusti
halvempia. Esimerkiksi Zaran vaatteet ovat lähes poikkeuksetta 20 % halvempia Espanjassa kuin
Suomessa. Ei varmaan tarvitse ihmetellä miksi Zarasta on tullut raahattua yksi jos toinenkin rätti
kotiin:) Ja mikä parasta kaupat ovat Espanjassa auki jopa kymmeneen asti illalla. Suuria
ostoskeskuksia ovat esimerkiksi Aqua, El Saler ja Nuevo Centro. Hieman kaupungin
ulkopuolella on kuulemma jättimäinen ostoskeskus, mutta siellä emme käyneet.

Joulun tai paremminkin loppiaisen jälkeen Espanjassa alkavat suuret alennusmyynnit. Ja
alennusmyynnit ovat todella valtavat! Alennettujen vaatteiden ja kenkien joukosta löytyy sekä jo
kauan valikoimissa olleita tuotteita että aivan uusiakin tuotteita. Alennusten kanssa kannattaa
kuitenkin olla nopea ja kärsivällinen, sillä jo ensimmäisenä alennuspäivänä valikoima oli
vähentynyt suunnattomasti. Ihmisiä on liikkeellä tuhansia ja omaa vuoroaan sovituskoppiin ja
kassalle saa odottaa kymmeniä minuutteja. Alennukset jatkuvat kuitenkin pitkään, joten vielä
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kuukaudenkin päästä voi tehdä loistavia löytöjä.

5.5

Juhliminen

Espanjalaisten juhlimistapa eroaa suomalaisten juhlimistavasta suunnattomasti. Siinä missä
Suomessa kaverit kutsutaan kylään kuuden seitsemän maissa, Espanjassa tapana on mennä
kavereiden luokse yhdeltätoista. Tähän syynä on kuitenkin perheiden tapa syödä yhdessä
päivällistä myöhään illalla, jonka jälkeen nähdään kavereita. Kahden maissa espanjalaiset
siirtyvät vihdoin ulos, mutta ensin vasta pubeihin. Klubeille suunnataankin ehkä neljältä.
Koteihinsa

espanjalaiset

raahautuvat

jo

auringon

noustua

aamuseitsemältä.

Onneksi

espanjalaisten rytmiin ei ole pakko tottua, vaan myös omalla aikataululla voi suunnitelmia tehdä.
Erilaisia pubeja ja klubeja Valenciasta löytyy niitä etsiville runsaasti.

6

MUUTA HYÖDYLLISTÄ TIETOA

Valenciassa liikkuminen on todella helppoa. Metroverkosto on erittäin laaja ja metrolla pääsee
suoraan myös lentokentälle. Koululta saa hankittua metrokortin, jonka hinta on noin 27€/kk.
Kortin saamiseen menee yhteensä noin kaksi kuukautta, joten vain puolivuotta oleville siitä ei
ole kovinkaan paljon hyötyä. 10 kerran kortti (Bonometro) maksaa noin 7€, joten sen
käyttäminen on aluksi ainakin paras vaihtoehto. Samaan metrokorttiin voi myös ladata
Valenbisin (kaupunkipyörä; http://www.valenbisi.com/) 18€:lla vuodeksi. Valenbisin avulla
pääsi erittäin helposti siirtymään esimerkiksi yöllä, jolloin metrot eivät enää liikkuneet (noin klo
00:30). ESN:ltä voi myös vuokrata pyörän. Tarkkaa hintaa emme muista, mutta suunnilleen
100€/vuosi, josta 50€ on takuuta, jonka saa takaisin pyörän palautuksen yhteydessä. Toisaalta
Valenciassa kannattaa olla erittäin huolellinen pyörien säilytyksen kanssa, koska niitä
varastetaan todella usein.

7

YHTEENVETO

Valencia on vaihtopaikkana erittäin mukava, ja jos haluaa lähteä Espanjaan vaihtoon, kannattaa
ehdottomasti huomioida Valencia yhtenä vaihtoehtona. Jos on jotain epäselvyyksiä esimerkiksi
käytännön asioiden tai majoituksen kanssa, niin meille voi lähettää mailia: pasi.strom@lut.fi ja
ida.mellas@lut.fi. Kirjoittelimme vaihtomme aikana myös blogia, jota voi käydä vilkaisemassa
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osoitteessa idapasionthego.blogspot.com, jos Valencia vaihtokohteena kiinnostaa. Lisäksi myös
Santtu Remes, joka jäi vielä kevätlukukaudeksi Valenciaan, on enemmän kuin halukas
vastaamaan kysymyksiin (santtu.remes@lut.fi).

