
 

 

VIA UNIVERSITY COLLEGE (Dinamarca),  
per en Enric Calzada  

 

Pel que fa a l'estància a Via UC hi ha una manera fàcil però no és a millor. Hi ha drosselbo que 
dona la possibilitat de escollir entre dos residències, una al centre i l'altra just davant de la 
universitat http://www.drosselbo.com/index.asp?mode=for!forside!gb 

No és la millor opció perquè cada semestre el lloguer puja sense donar cap tipus d'explicació i 
quan fas el “check out” busquen qualsevol manera per agafar-te diners del depòsit. Jo vaig estar a 
la residència que està just davant de la universitat i era tota una comoditat, ja que amb 5 minuts 
estava a classe, però com he dit sempre hi han contres. 

L'altra opció es buscar un pis pel centre. La millor forma de fer-ho és via facebook. Hi han grups 
nomenats Erasmus Horsens 201X/201X on la gent que ja acaba la universitat oferta el seu pis 
d’estudiant.  

Com que Horsens és un poble molt petit, la millor forma d’entreteniment és viatjar, i la millor forma 
és amb tren. Per a que surti econòmic és important fer-se la targeta Wild Card, la qual et redueix 
a la meitat el cost del viatge. El més útil és fer-ho un cop estàs instal·lat allí. 
http://www.dsb.dk/om-billetter-og-kort/indland/kort/unge-og-studerende/wildcard/ 

És important portar tot tipus de documents (DNI, Passaport, etc) i fotografies de carnet per evitar 
pagaments excessius, ja que estem parlant de Dinamarca i no pas d’Espanya. 

Pel que fa la comunicació, hi ha accés a internet a casi tot arreu on vagis, així que en general no 
es fan mai trucades telefòniques. De tota forma amb un mòbil lliure pots contractar la tarifa Lebara 
i l’import de trucada és molt baix. A més a més, les trucades entre Lebares no costen gens, 
només l’establiment de trucada (1c€) 

Dinamarca és un país que es caracteritza per no utilitzar persianes (en comptes utilitzen cortina) 
ni el llençol de sota el llit. Així que recomanaria portar llençols de casa; i pels que no poden dormir 
amb una mica de claror, els hi aconsellaria portar algun tipus de antifaç o careta. Això depèn de 
cada un.  
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