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ÜZLETI ÉLET HATÁROK NÉLKÜL, avagy EGY VIRTUÁLIS PORTUGÁL-

MAGYAR CÉG ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓJA 

Izgatottan gyülekeztünk az iskolában, ahol mindenkinek 

lemérték a csomagját, mert nem haladhatta meg a nagy 

bőrönd súlya a 20 kg-ot, a kézi poggyász pedig csak 10 

kilogramm lehetett. Délelőtt 10 órakor elindultunk 

autóbusszal Budapestre. Sokáig integettünk szüleinknek, 

barátainknak és az itthon maradó tanárainknak. A 

repülőtéren a becsekkolás után felszálltunk a WIZZAIR 

Lisszabonba induló járatára. 

Nagyon szép látvány tárult elénk 

láttuk a Balatont, az olasz partokat, a spanyol hegyeket. 

Este 19:20 perckor érkeztünk meg Lisszabonba, ahol már 

vártak minket busszal. Vacsoráztunk egy közeli plázában, 

majd a szállásunk felé vettük az irányt. A szálloda nagyon 

szép volt, Külön fürdőszoba, nagy ágyak, terasz, tv, és 

ingyen wifi. Szemben a Casino jobbra pedig a tengerpart 

közel. 

Korán reggel 8 órakor 

reggeliztünk, majd 

lesétáltunk a 

tengerpartra. Látunk 

polipot, medúzát és apró 

rákokat is. Délelőtt a 

BENFICA Stadionba 

tettünk látogatást, majd 

az Ócenáriumban csodáltuk meg vízi állatvilágot egy 

óriási akváriumba ahol különféle halak voltak. A 

legfantasztikusabb a cápa látványa volt. Sétáltunk még az óceán partján, voltunk 

fagyizni és a szuvenír boltokban is sokat nézelődtünk.  



Másnap a bikaviadal arénába látogattunk el. Megtudtuk, 

hogy Spanyolországban megölik a bikákat, 

Portugáliában pedig lóról harcolnak ellene és nem 

pusztítják el. Ezután hosszú sétát tettünk Lisszabon 

óvárosában, megnéztünk sok nevezetes épületet. 

Délután elindultunk az új szállásunk felé. Az út hosszú 

volt, de közben megtekintettük a Belém tornyot, a hősök 

emlék művét és a katedrálist is. Fatimát is útba ejtettük 

és rövid sétát tettünk a kegyhelyen.  

Új szállásunkon Apúliában 

megreggeliztünk, és a 

munkahelyekre mentünk, 

hiszen ez volt az első 

munkanapunk. Mi a 

Campuson dolgoztunk. 

 

 

Egy virtuális céget alapítottunk és ahhoz 

kapcsolódóan készítettük el különféle 

dokumentációs anyagot. Nagyon érdekes és hasznos 

programok alkalmazását tanultuk meg.  

Barselosba is kirándultunk, 

ahol a nevezetes épületek 

megtekintése után 

szabadfoglalkozás volt. Sétáltunk, nézelődtünk, 

vásárolgattunk. Nagyon sok szép fotót készítettünk a 

sétánk során ebben a gyönyörű városban.   



Santiago de Compostela városába 

is ellátogattunk, amely 

Spanyolország Galicia Autonom 

Közösség székvárosa. Igazi 

nevezetességre a középkorban tett 

szert, ekkor vált a híres katolikus 

zarándoklat célhelyéül. Ebéd után 

Viana do Castelo-ba mentünk 

ahol megnéztük Santa Luzia 

székesegyházat, csodálatos látványban volt részünk, mer 

a templom az óceán partján egy magas hegy tetején áll, ahonnan csodálatos a 

panoráma. 

 

Hétvégén Porto-ba 

kirándultunk, amely egy 

csodálatosan szép város. 

Sétahajóztunk is, a 

Duoro folyóról néztük 

meg Portó hídjait 

nevezetességeit. Még a 

híres portói bort megkóstolhattunk, majd megnéztük azt a könyvesboltot, amely 

megihlette J.K. Rowling írónőt a Harry Potter írására.  

Hazafelé Esposendét útba ejtve az Óceán partján 

sétáltunk, kagylót szedtünk. Kicsit hideg volt, így fürdeni 

nem tudtunk.  

 

Egyik kirándulási úticélunk 

Valenca volt. Sétát tettünk a 

várba, és az ódon kisvárosba, 

majd ebéd után átkeltünk a 

Spanyolországot és Portugáliát 

elválasztó Minho folyón átívelő hídon. Fantasztikus 

élmény volt, hogy gyalogosan keltünk át egy 

országhatáron. A határ pedig a híd közepén húzódott. 



Minden héten csütörtöki napon 

Barselos városának főterén 

országos vásárt tartanak. Egy 

alkalommal nekünk is sikerült 

szétnézni és ajándékot vásárolni 

az itthoniaknak a kézműves 

termékekből  

Ott tartózkodásunk utolsó estéjén kaptuk meg a Certifikációt, azaz a 

Tanúsítványt a kint végzett munkánkról kis ünnepség keretén belül. Az átadást 

grillparti követte finomabbnál finomabb ételekkel. Még tortát is kaptunk, 

mégpedig nemzeti színűt. 

 

 

 

 

Fájó szívvel vettünk búcsút másnap új barátainktól, és indultunk haza tele 

élményekkel. Nagyon boldog vagyok, hogy részt vehettem ebben a programban. 

Köszönöm. 

 


