
 
 

    

PORTUGALSKA, Porto – avgust 2018  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE 

Ime, priimek, letnik: 

Klara Masnik, 6. letnik  

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2016 

 

Kraj izmenjave 

Porto je drugo največje mesto Portugalske. Zaznamujejo ga številne tlakovane ceste in zelo razgiban 

relief. Po številu prebivalcev se lahko primerja z Ljubljano, po bližini obale pa bolj težko. Porto namreč 

leži ob obali reke D'ouro. Ta se le nekaj kilometrov iz centra mesta izliva v Atlantski ocean, zato ne 

preseneča, da je v okolici Porta veliko plaž. Večji del mesta leži na severnem bregu reke. Južni breg oz. 

Vila nova da Gaia pa je bolj znan po številnih vinskih kleteh, kjer shranjujejo znameniti portovec. Center 

mesta ni prav velik, tako da je gibanje po tem delu mogoče tudi brez prevoza. Obstajajo kar pogoste 

avtobusne povezave, vendar avtobusi niso vedno točni. Včasih jih tudi ni. Porto ima tudi metro, s 

sosednjimi mesti pa so urejene dobre in zanesljive povezave z vlakom. Se pa da po mestu potovati z 

Uberjem ali s Cabifyjem (španska različica Uberja). Ljudje v Portu so neverjetno prijazni in večinoma 

govorijo angleško, tako da si je vsak, ki se zgubi ali ne zna kupiti vozovnice za metro/avtobus kriv sam. 

 

Viza 

Portugalska je članica Evropske unije, zato za obisk ne potrebuješ vize. 

 

Zdravje 

Pred odhodom nisem opravljala nobenih testov. 

 

Varnost 

Država je varna. V dobrem mesecu potovanja nisem imela nobene slabe izkušnje glede (ne)varnosti. 
 

Denar 

Na Portugalskem uporabljajo evro. V večjih trgovinah in restavracijah je možno plačevati s kartico, 

pogosto pa se to ne da (sprejemajo le portugalske kartice). 

 

  



 
 

    

Prevoz 

V Porto sem potovala z letalom. Kupila sem vozovnico Zagreb – Porto (preko Frankfurta), Lizbona – 

Zagreb (preko Bruslja). Iz letališča v Portu sem do svoje nastanitve prispela z metrojem. Za vozovnico 

sem plačala cca. 360 eur. Priporočam, da si karto kupite čim prej. Preverjajte na bazi, če ste že dobili 

Card of Acceptance. Mi naj bi ga dobili že januarja, vendar nismo dobili obvestila tako kot v preteklih 

letih, zato sem karto kupila šele junija. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Pred izmenjavo nas je kontaktirala LEO iz Porta in nam posredovala najpomembnejše podatke 

(nastanitev, mentorji na oddelkih, osnovne informacije o družabnem programu). En dan pred izmenjavo 

me je kontaktirala še kontaktna oseba, ki me je na dan prihoda tudi pričakala na letališču in me 

pospremila do študentskega doma. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Kontaktna oseba me je pričakala na letališču in me pospremila do študentskega doma. Tekom 

izmenjave smo imeli pogosto stike s kontaktnimi osebami, saj so organizirali lokalni družabni program. 

 

Nastanitev  

Vsi študenti na izmenjavi smo stanovali v istem študentskem domu. Imela sem svojo sobo. Kopalnico, 

stranišče, kuhinjo in jedilnico pa smo si delili po nadstropjih. Dom je bil zelo čist, kopalnico, stranišča in 

kuhinjo so čistili vsaj 2-krat tedensko. Vsak teden smo tudi prejeli svežo posteljnino in brisače. Na 

začetku sicer nismo imeli posode, kasneje pa nam je društvo študentov posodilo krožnike, pribor in 

posodo. 

 

Prehrana 

Prva dva tedna je bil zagotovljen en topel obrok na dan v študentski kantini, za preostale dni pa smo 

prejeli pocket money. Hrana v kantini ni bila ravno kulinarični presežek, vendar mislim, da nihče s kosila 

ni odšel lačen. Sicer pa se v Portu in tudi drugod na Portugalskem lahko jé zelo dobro in po ugodni ceni. 

 



 
 

    

 

Slika 1: dobra hrana na vsakem koraku 

 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Prakso sem opravljala na Oddelku za žilno kirurgijo v Centro Hospitalar do Porto – HSA. Moj delavnik 

se je začel vsak dan okoli 8.30. Na oddelku sem počakala svojo mentorico, nato pa sva skupaj odšli na 

delovišče, na katerega je bila tisti dan razpisana. Osebje je bilo zelo prijazno, vzdušje sproščeno. Žal mi 

niso omogočili pretiranega sodelovanja pri delu. 

 

Mentorstvo 

Za mentorico sem imela mlado specializantko, ki se je ves čas trudila in mi v ambulanti prevajala 

pogovore, med operacijami pa potek operacije. Najino sodelovanje je bilo zelo sproščeno. 

 

Socialni program 

Organizirana sta bila tako socialni program na lokalni kot na nacionalni ravni. Lokalni socialni program 

je bil organiziran dobro, zanj so skrbele kontaktne osebe, ki so za nas organizirale ogled Porta, večerjo 

(Francesinha), National food and drinking party, obisk različnih plaž (Matosinhos, Gaia), okoliških mest 

(Braga), surfanje … Zelo so se trudili in mislim, da jim je uspelo izvesti dober socialni program. 

 

O nacionalnem socialnem programu pa težje najdem lepe besede. Pred prihodom v Porto je LEO 

oglaševala nacionalni socialni program kot zelo dober (pred nekaj leti naj bi bil celo razglašen za 

najboljšega), zato smo bili vsi polni pričakovanj. Organizirana sta bila dva izleta, in sicer eden v Porto 

in drugi v Lizbono. Cena prvega je bila 100 eur oz. 40 eur, če si izmenjavo opravljal v Portu, cena drugega 

pa 125 eur. Cena obeh izletov je vključevala prevoz, nastanitev, dve večerji, vstopnine za muzeje (v 



 
 

    

Portu Palacio da Bolsa in vinska klet, v Lizboni Belem in Sintra) in vstopnino za klube (v Lizboni naj bi 

obiskali klub Urban … ampak ga nismo, ker so 1 uro pred odhodom organizatorji spremenili plan. 

Vstopnina za klub naj bi bila 15 eur, denarja kljub temu, da v klub nismo šli, nismo prejeli nazaj). Pred 

izmenjavo smo dobili program obeh izletov … če lahko temu rečemo program. Napisana so bila mesta, 

ki jih bomo obiskali. Torej nihče pravzaprav ni vedel, kaj bomo počeli. Presenetljivo, tudi organizatorji 

ne prav dobro, zato sta se oba izleta sprevrgla v ure in ure čakanja na »nekoga«. V Lizboni se je celo 

zgodilo, da nismo videli vsega, kar naj bi, ker smo čakali na organizatorje. Skratka, organizacija 

nacionalnega socialnega programa je bila milo rečeno katastrofalna in v kolikor ne želite čakati in 

čakati in imate le nekaj organizacijskih sposobnosti, priporočam, da si izlete organizirate sami.  

Pa kljub temu… v Portu smo imeli prvi večer organizirano večerjo, drug dan pa Porto Walking tour, ki 

se je nadaljeval v obisk vinske kleti in vožnjo z ladjico po reki D'ouro. Tretji dan smo obiskali Palacio da 

Bolsa.  

Za izlet v Lizbono smo imeli organiziran avtobusni prevoz. Prvi dan zopet večerja, drugi dan ogled 

Belema in gradu v Lizboni in tretji dan obisk Sintre, kjer smo si ogledali Pena Palace in Quinta da 

Regaleira.  

 

 

Slika 2: obiskali smo dve vinske kleti (Ofley in Sandeman) 



 
 

    

Po koncu prakse sem se pridružila skupini iz Lizbone in z njimi odšla na izlet v Lagos. Cena izleta je bila 

83 eur in je vključevala prevoz in nastanitev. Drugih aktivnosti v sklopu tega izleta ni bilo organiziranih, 

tako da bi si ta izlet lahko organizirala tudi sama in glede na organizacijske sposobnosti organizatorjev 

bi bila to verjetno boljša ideja. Kljub temu, smo videli in doživeli veliko lepega. V lastni režiji smo drugi 

dan obiskali plažo v Benagilu (cca. 20 km izven Lagosa) in si tam ogledali znamenite jame. Tretji dan pa 

smo preživeli na plaži v Lagosu. 

 

Z drugimi študenti na izmenjavi smo si čas zapolnili še z nekaterimi aktivnostmi. Obiskali smo nekaj 

muzejev, vinsko klet, nekatere manjše kraje (Aveiro, Peniche, Cabo da Roca) na koncu izmenjave pa 

sem za 7 dni odpotovala še na Azore, na otok Sao Miguel, ki me je precej navdušil, zato priporočam 

obisk vsakemu 😊 

 

 

Slika 3: Jezera na Azorih 

 

Splošna ocena izmenjave 

Portugalska je prijetna država, v kateri vsak lahko najde nekaj, kar mu je všeč – veliko sonca, dobro 

hrano, poceni kavo, dobro družbo … Izmenjava je bila zame pozitivna izkušnja predvsem s turističnega 

vidika, malo manj z izobraževalnega. V kolikor iščete državo, kjer bo izmenjava bolj počitniška in malo 

manj izobraževalna, je Portugalska zagotovo prava destinacija. Ne glede na številne organizacijske 



 
 

    

težave v sklopu nacionalnega socialnega programa, sem uspela doživeti večji del Portugalske in se 

domov vrniti z novimi lepimi spomini. 

 

 

Slika 4: vsi veseli po koncu surfanja (in čisto malo utrujeni) 

 

Potrebnik 

Ko se udeležiš izmenjave na Portugalskem, moraš s seboj prinesti ogromno potrpežljivosti, ker se tam 

pač na vse čaka. Ampak glede na prijaznost in sproščenost počasnost v resnici težko komu zameriš.  

V kolikor se odločite za najem avtomobila, si to uredite dovolj zgodaj in se pozanimajte o cenah in o 

firmah, ki avtomobile izposojajo. Cene se lahko naknadno dvignejo v nebo, prijaznost Portugalcev pa 

ob tem začutiš kot nož v hrbtu, tako da priporočam veliko previdnosti pri tem. 

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta (Zagreb – Porto; Lizbona – Zagreb): 360 eur 

Družabni program:  

165 eur nacionalni,  



 
 

    

83 eur lokalni s skupino iz Lizbone,  

10 eur surfanje,  

20 eur vozovnice za vlak 

20 eur mestni prevoz 

15 eur muzeji 

Stroški prehrane: 5-10 eur na dan 

Cca 850 eur 

(v izračun niso všteti izleti v lastni režiji (Azori, aktivnosti v Lagosu) in drobnarije, ki jih kupiš 

mimogrede) 

 

Sicer pa je obisk Portugalske s cenovnega vidika lahko precej ugoden. Cene so na splošno nekoliko nižje 

kot pri nas in že z relativno majhnim finančnim vložkom lahko doživiš veliko lepega.  

 


