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Zachęcamy do przejrzenia Giełdy informacji studentów Erasmusa, która znajduje się na stronie 

http://www.erasmus.org.pl/gielda-informacji-studentow-erasmusa 

W ankietach można znaleźć wiele praktycznych informacji, m.in. dotyczących zakwaterowania 

w mieście, do którego wyjechali studenci na wymianę. 

Trzeba się targować, bo właściciele mieszkań zawyżają ceny mieszkań dla obcokrajowców. Ponadto, 

zdjęcia mieszkań różnią się często od stanu faktycznego. Nie wolno bezgranicznie ufać. 

W przypadku wynajmu pokoju lub mieszkania zawsze trzeba upewnić się, że oferta jest wiarygodna i 

podpisać umowę wynajmu, zarówno w przypadku wynajmu pokoju jak i mieszkania, do czego osoba 

wynajmująca jest zobowiązana. 

Polecam stronę http://www.wg-gesucht.de osobom szukającym mieszkania w całych Niemczech. 

Znajdują się tutaj ogłoszenia mieszkań prywatnych, a także oferty akademików w różnym przedziale 

cenowym. 

 

*** 

 

Mieszkanie znalazłem przeglądając oferty w internecie. Myślę, że najlepszą stroną jest strona 

www.wg-gesucht.de, mnie właśnie tam udało się znaleźć mieszkanie. Radzę, aby nigdy nie przesyłać 

pieniędzy przelewem, a tym bardziej przez Western Union, przed osobistym spotkaniem 

z właścicielem, najlepiej w mieszkaniu. Wiem, że w przypadku kilku stażystów doszło do oszustw. 

 

*** 

Zakwaterowanie zostało znalezione za pośrednictwem strony www.airbnb.com 
 

*** 
 

Compared to other European capitals, accommodation in Berlin is relatively cheap, particularly in 

East Berlin. There are also plenty of options. The most popular areas to live in East Berlin are 

Kreuzberg, Friedrichshain, and Prenzlauer Berg. You can expect to pay €250 - €350 for a room in one 

of these areas. Please note, however, if renting from an estate agent, furniture is rarely included. 

Also note that those districts can be up to 40 minutes away from the office by public transport. 

Another cost effective area to live in is Wedding, which is only 15 to 30 minutes away from the office. 

In most cases you should be prepared to pay a deposit up front (this can range from €100 to up to 

three months rent). Make sure that you sign a contract when renting a room or an apartment, as you 

will need this to register in your local district.  

 

It is common in Berlin for people renting apartments to sub-let rooms. This should not put you off, 

make sure that you are able to have your name next to the letter-box and that you have a contract 
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with the sub-letter. The following websites are useful for finding a room, an apartment, or a shared 

accommodation in Berlin:  

 

http://www.studenten-wg.de/   

A German site. The „Wohnungsmarkt”― section allows you to search for apartments or rooms that 

are currently available in Berlin.  

 

http://www.wg-gesucht.de/   

Another German site (very similar to the aforementioned). The search options allow you to specify 

the dates of your stay and the amount of rent you are prepared to pay. This is free to use and 

probably has the most comprehensive search engine.  

 

http://berlin.en.craigslist.org/  

This site is available in English and, although there are fewer advertisements, it is worth a look. It is a 

good option if you are looking for an English-speaking apartment share, or a furnished 

room/apartment.  

 

Often looking for accommodation while you are still outside Berlin can be tricky as most people 

renting will want to meet you first. Do not be discouraged if people you have contacted turn you 

down. The best way to find somewhere to live is when you are actually in Berlin. Think about a 

hotel/hostel for a few nights when you arrive and doing your searching then. If you are already in 

Berlin, but do not have a permanent accommodation, it is worth walking around the popular 

residential areas (where you want to live), as advertisements for rooms are frequently attached to 

lamp posts/notice boards, etc.  

 

Please note: Some of the accommodation offers, particularly on Craigslist, are scams. Be suspicious 

of anyone asking for you to send money before you have visited a flat or met the landlord in person. 

Never transfer money via Western Union.  

 

Hostels  

There are many cheap hostels and hotels in Berlin, for you to stay in if you have not found a 

permanent room before you arrive. Shop around to find one which is suitable for you, especially in 

terms of location and secure storage for what might be a lot of luggage! 

 

Some good websites are:  

http://www.hostelworld.com/   

http://www.hostelbookers.com/   

http://www.booking.com   

http://www.36rooms.com  

 

*** 
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Od poprzedniego uczestnika dowiedziałem się o instytucji House of Nations posiadającej kilka miejsc 

zakwaterowania w Berlinie (osobiście polecam swoją, na Keithstrasse - odległość do ICD 

pokonywałem pieszo - brak konieczności wykupienia biletu miesięcznego na transport lokalny): 

http://house-of-nations.de/cms/home.html - wersja niemiecka 

http://house-of-nations.de/cms/en/home.html - wersja angielska 

 

Rezerwacji można także dokonać za pośrednictwem: 

telefonu: +49 (0) 30 491 022-0  

faksu: +49 (0) 30 492 39 83 

poczty elektronicznej: info@brst.de 

 

Finansowo korzystniej jest wynająć mieszkanie w kilka osób od osoby prywatnej, aczkolwiek jest to 

pewną "niewiadomą" (brak pewności zakwaterowania, rzetelności ogłoszeń, znajomości 

wynajmujących i ogłoszeniodawcy). Z kolei House of Nations jest firmą, pewną, sprawdzoną, 

wynajmuje się mieszkanie samodzielnie. 

 

Zakwaterowana byłam w European Trainees Residence: http://www.etr-brussels.be/ 

*** 

Przede wszystkim należy korzystać ze stron internetowych: 

 http://www.expatriates.com/ 

 http://www.immoweb.be/ 

 http://www.appartager.be/ 

Nie należy się spieszyć, warto skorzystać z paru ofert. Przy wyborze zakwaterowania należy zwrócić 
uwagę na komunikację miejską i możliwość dojazdu do pracy. Sieć komunikacyjna w Brukseli jest 
bardzo dobrze rozwinięta, więc punktem odniesienia przy poszukiwaniu zakwaterowania powinna 
być możliwość dojścia do pracy pieszo lub bliska odległość do metra. 

Należy uważać na tzw. lewe ogłoszenia. Bardzo często zdarza się, że ogłoszenia są wystawiane przez 
osoby, które nie przebywają w Belgii, jednak oczekują zapłacenia kaucji – w żadnym wypadku nie 
można płacić za coś, czego się nie widziało. 

Warto także wspomnieć, że bardzo popularnym zwyczajem w Belgii jest dzielenie przez studentów 
jednego budynku mieszkalnego ze wspólną łazienką i kuchnią.  

Kaucja wynosi z reguły równowartość kwoty za czynsz za pierwsze dwa miesiące bez opłat. 
 

Zakwaterowanie znalazłem od razu przez http://www.daft.ie. Inna popularna strona to 
http://www.let.ie/. 

W Irlandii można wynająć pokój: 
1) u rodziny Irlandzkiej 

BRUKSELA / BELGIA 

DUBLIN / IRLANDIA 
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http://www.rent.ie/  
http://www.daft.ie/  
 
2) u rodziny polskiej 
http://www.ogloszenia.gazeta.ie/  
 
Dobrym rozwiązaniem jest zatrzymanie się w hostelu na parę dni i szukanie mieszkania na miejscu: 
http://www.hostelsclub.com/city-pl-169-Dublin.html 

Zakwaterowanie pomógł mi znaleźć pracodawca. Nie szukałam niczego na stronach internetowych. 

Mieszkałam u prywatnej rodziny niemieckiej. 

Osobom szukającym zakwaterowania w Niemczech polecam WG (Wohngemeinschaft) lub wybrane 
akademiki, w których mogą mieszkać także osoby nie będące już studentami. 

Stron zawierające oferty mieszkań: 

http://www.stadihome.com/index1.html 

http://www.celine.fi/en/rental-apartments 

http://www.sublet.com/region_rentals/region_rentals.asp 

http://www.hoas.fi/www/hoaswww.nsf/sp?open&cid=etusivu 

http://www.sato.fi/cps/sato/hs.xsl/-/html/index_en.html 

 

Przydatne informacje można też znaleźć na stronie zrzeszającej studentów, szczególnie jeśli chodzi 

o zwyczaje podczas wynajmu: http://hyy.helsinki.fi/en/students/subsistence-and-housing 

Warto także przeszukać fora na http://www.couchsurfing.org/ dotyczące miejsca wyjazdu. Ludzie są 

tam bardzo pomocni i otwarci. Jeśli nie będą w stanie przyjąć osoby przyjeżdżającej, to będą mogli 

udzielić informacji, jak takie mieszkanie można znaleźć. 

 

Nie polecam agencji nieruchomości, które pobierają opłaty za pomoc w znalezieniu mieszkania. 

 

Mieszkania/pokoju poszukiwałam głównie z pomocą znajomych, na stronie http://www.wg-

gesucht.de/, jak również za pośrednictwem agencji nieruchomości (mch-m@wohnref.de), która to 

została polecona mi przez firmę, do której udawałam sie na staż. 

Zakwaterowanie znalazłam dzięki agencji wynajmującej pokoje dla studentów i stażystów, która 

została mi polecona przez instytucję przyjmującą na staż. Zakwaterowanie znajdowało się niedaleko 

firmy, w której obywałam staż. Cena za miesiąc to 290 GBP (wliczając rachunki). Nie jest to wysoka 

kwota. Kontakt: 

zoe@roomrentssouthsea.co.uk  
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W Portsmouth polecam www.gumtree.co.uk. 

Pokój wynajęłam z ogłoszenia zamieszczonego na www.jobwohnen.at  
WIEDEŃ / AUSTRIA 
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