
Uitwisseling Slowakije 
  
Zondag 19-05-19 
  
Daar stonden we dan met z’n allen klaar voor vertrek. We zijn eerst met een busje naar 
Düsseldorf gereden om vanuit daar met het vliegtuig naar Wenen te gaan. Na 1,5 uur 
vliegen kwamen we aan en zaten we nog 1,5 uur in een busje om naar Piestany te gaan, 
maar van die busreis heb ik niet veel meegekregen omdat ik lag te slapen. Toen we 
aankwamen stonden de Slowaakse studenten ons al op te wachten en werden we naar 
onze kamer begeleid. We kregen een kamer aangewezen op de vijfde verdieping. Vanaf de 
begane grond zijn dit maar liefst 100 treden! We kregen een half uur om onze spullen uit te 
pakken en daarna moesten we verzamelen bij de receptie. Daar stonden ook de 
Spanjaarden en een aantal daarvan kende we al, dus dat was wel leuk. We zijn toen met de 
Slowaakse en Spaanse door Piestany gelopen en hebben daarna heerlijk gegeten. We zijn 
nog even naar de Lidl geweest en we hebben ‘s avonds in een bar nog wat gedronken. 
Daarna ging iedereen naar zijn eigen kamer en hebben we met de Nederlanders nog even 
getoept. 
  
Maandag 20-05-19 
  
Vanmorgen zijn we om 7:00 op moeten staan omdat om 7:30 het ontbijt is. We kregen brood 
met kaas, ham en jam. Daarna moesten we werken aan ons start up project. Om 10 uur 
hadden we een kleine koffie pauze en kregen we een lekker gebakje en wat drinken. Daarna 
gingen we weer verder met het project. Om 11:30 kregen we lunch in de kantine en zagen 
we voor het eerst de andere studenten die gewoon school hadden. Het middageten was 
rode bietensoep, brood, vlees en kool. Over het algemeen was het wel lekker, behalve het 
brood. Na de lunch gingen we naar de chocoladefabriek Lyra in de plaats Nitra. Daar kregen 
we uitleg over hoe het werd gemaakt en mochten we natuurlijk ook proeven. De eigenaar 
heeft op de school waar we nu de uitwisseling mee hebben gezeten en is als startup 
begonnen. Nou ik kan je vertellen, dit was de lekkerste chocolade ooit. In het winkeltje 
konden we gelukkig ook wat kopen en dat hebben we dan ook gedaan. Toen we terug 
gingen hebben we gegeten en dat was wel lekker. We kregen gebakken bloemkool, 
aardappelen en schnitzel. Na het eten gingen we naar Spa Island waar we een soort 
vossenjacht gingen doen. Het was heel leuk en gezellig en ondanks de regen hebben we 
heel veel plezier gehad. Daarna kregen we vrije tijd en zijn we nog naar een bar geweest 
met de Spanjaarden en Slowaken. Om 21:20 zijn we terug gegaan omdat we om 21:30 
binnen moeten zijn. We zijn vroeg gaan slapen omdat het een vermoeiende maar erg leuke 
dag was! We heb er erg van genoten. 
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