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PŘÍPRAVA K POBYTU
VÍZUM
Pro jednoměsíční pobyt na Tchaj-wanu nebylo potřeba žádat o vízum. Bylo automaticky přiděleno na
90 dní.
OČKOVÁNÍ
Do oblasti Tchaj-wanu a Japonska, kam jsme měli dále namířeno, se doporučuje očkování na břišní
tyfus, žloutenku typu B a proti meningokokovým nákazám. Naočkovat jsem se nechala ve fakultní
nemocnici Hradec Králové. Celková částka za očkování se pohybovala okolo 2 900Kč, z čehož mi
však nakonec moje zdravotní pojišťovna VZP proplatila částku 1 500Kč.
LETENKA
Let jsme plánovali tak, abychom na Tchaj-wan dorazili 29.6. a zpáteční let jsme plánovali z Tokia
7.8., jelikož po studiu na Tchaj-wanu jsme chtěli dále pokračovat do Japonska. Spojení tedy bylo
Praha -> Dubai -> Taipei a cesta zpět Tokio -> Dubai -> Praha. Letěli jsme se společností Fly
Emirates v Economy třídě, přičemž celková cena letenek vyšla na jednu osobu na necelých 23 000Kč.
Na leteckou společnost nemohu mít jedinou připomínku a letět s ní byl velký zážitek.
Let Taipei -> Tokio byl se společností Vanilla Air a letenka vyšla do 3 500Kč.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Pojištění pro vycestování jsem zakoupila u mé zdravotní pojišťovny VZP. Toto pojištění zahrnovalo
neomezené pokrytím léčebných výdajů a celková částka se vyšplhala na 1 977Kč.
PRŮBĚH UBYTOVÁNÍ
O ubytování jsme se nemuseli nijak starat, jelikož bylo zařízeno místní univerzitou. Bydleli jsme
všichni na jedné koleji, která byla recepcí rozdělena na dámskou a pánskou část koleje. Každý pokoj
byl pro max. 4 studenty a byl vybavený sociálním zařízením. Na pokoji jsme bydlely tři Češky.
Měli jsme k dispozici elektrickou zásuvku, klimatizaci, lampičku, skříň, stolek s židlí a postel.
STRAVA
Na snídaně jsem chodila "na růžek" nedaleko univerzity, kde vyšly většinou okolo 30Kč. Na obědy a
večeře jsme nejčastěji jezdili do restaurací nedaleko univerzity a stály 90 - 150Kč. Levnější stravování
bylo pak ve stáncích, kde jídlo vyšlo na 40 - 80Kč.

DOPRAVA
Univerzita je na okraji Tainanu, proto jsme si pro lepší dopravu pořídili skútry. Půjčení jednoho skútru
na měsíc nás vyšlo na okolo 2 300Kč. Kromě skútrů jsme ale také využívali vlakové zastávky přímo u
univerzity.
INTERNET
V areálu kolejí a v univerzitním kampusu se nacházejí Wi-Fi sítě, kam se lze přihlásit se školními
přihlašovacími údaji, které jsme obdrželi hned po příjezdu. Krom školních sítí jsme využívali
především mobilní internet. Měsíční SIM karta s neomezenými daty nás vyšla cca na 750Kč.
STUDIUM
Náplň studia byla rozdělena do dvou předmětů - project management a programování, které se
vyučovaly vždy v pondělí a v úterý. Zbytek týdne jsme jezdili na různé exkurze do firem a poznávat
místní kulturu. V project managementu jsme během pobytu dělali projekt ve skupině a každý týden
jsme vypracovávali online testy, co jsme se naučili. V programování jsme se učili v Processingu a
úkoly jsme odevzdávali postupně vždy na konci hodiny.

FINANČNÍ NÁKLADY A ZKUŠENOSTI
NÁKLADY
Celkové náklady za pobyt na Tchaj-wanu (strava, letenky, místní doprava, vstupy, ubytování spojené
s víkendovým cestováním, pojištění a očkování) mě vyšly přibližně na 43 000Kč. Tato částka byla
pokryta stipendiem na tento pobyt a zbytek jsem financovala z vlastních zdrojů. Celkové náklady za 7
denní pobyt v Japonsku i s letenkou Taipei -> Tokio se vyšplhal na přibližně 13 000Kč.
MÉ HODNOCENÍ POBYTU
Pobyt na Tchaj-wanu považuji za jednu z mých největších zkušeností. Jsem vděčná, že jsem měla
možnost vycestovat, procvičit si angličtinu, poznat kousek Asie a něco nového se naučit. Měsíc v letní
škole mi přišel jako ideální strávení letních prázdnin a na podobný pobyt bych jela určitě znovu.

