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SPLOŠNE INFORMACIJE 

• Otok Tenerife je največji otok Kanarskih otokov in je vulkanskega 
porekla. Na njem se nahaja najvišji vrh Španije. Uradni jezik je 
španščina, plačilna valuta pa evro.

• Clínica veterinaria Taco je manjša, zasebna klinika, ki se nahaja v 
bližini Santa Cruz de Tenerife na severu otoka. Na kliniki sta zaposlena 
dva veterinarja, dr. Pérez, s katerim Erasmus študentje preživimo 
večino časa in dr. Kabdur. Klinika je opremljena z UZ, RTG in CT, 
opravljajo kirurgijo mehkih tkiv in ortopedijo, imajo svoj laboratorij in 
hospital. Dr. Pérez govori angleško in se trudi za čim bolj interakitvno 
izkušnjo, ponudi tudi veliko priložnosti za praktično delo.



UČENJE JEZIKA

• Brezplačni Erasmusov online tečaj OLS 

• Pametno je predhodno poznati vsaj nekaj španščine, saj bo tako 
izkušnja prijetnejša 

• Osnovne fraze, številke

• Naročanje v restavraciji - meniji so zelo redko v angleščini, pogosto ga 
samo ustno povedo (zelo hitro)

• Klinična španščina in teme v povezavi z veterino se hitro razume, tudi 
če predhodnega znanja nimaš preveč bogatega



NASTANITEV

• Sama sem si za prve 3 dni rezervirala hostel, nato pa iskala stanovanje, ko 
sem že bila tam. Pri iskanju stanovanja niso komplicirali, šla sem na ogled 
dveh stanovanj in pri obeh so me bili pripravljeni vzeti, ne glede na kratek 
čas najema (3 meseci).

• Stanovanje sem iskala preko spletnih strani:
• https://www.idealista.com/alquiler-habitacion/
• https://www.milanuncios.com/pisos-compartidos-en-tenerife/
• https://www.fotocasa.es/es/compartir/pisos

• Cene so se gibale med 250-300 evri.

• Moje stanovanje se je nahajalo 3 minute peš stran od klinike, cena najema
je bila 250 evrov. 
• Kontakt lastnice stanovanja: +34 674 77 99 37 (Whatsapp)

https://www.idealista.com/alquiler-habitacion/
https://www.milanuncios.com/pisos-compartidos-en-tenerife/
https://www.fotocasa.es/es/compartir/pisos


STROŠKI BIVANJA

• PREVOZ
• Avtobus/tramvaj se lahko plača z gotovino, z travel cardi, ali pa preko 

aplikacije Ten+móvil, kjer so na voljo različne opcije in si lahko izbereš takšno, 
ki ti najbolj ustreza. 

• HRANA
• Cena hrane v trgovini je približno v enakem cenovnem rangu kot v Sloveniji, 

nekatere stvari so dražje, druge cenejše. Najcenejša trgovina naj bi bila
Mercadona.

• V restavracijah so cene v Santa Cruzu in bolj turističnih krajih podobne kot v 
Sloveniji, medtem ko so drugje cene zelo ugodne, hrana pa je ponavadi na
dobrem nivoju in podobna kot drugje.



OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

• V času ko sem bila tam se je zaradi Covid-19 ukrepov dogajalo bolj 
malo, zabav ni bilo in bari so se zapirali že zgodaj.

• Na internetu je mnogo različnih ponudb organiziranih izletov, ki jih 
lahko obiščeš. Najbolj znani so nacionalni park Teide, dolina Masca, 
Villaflor, Anaga…

• Priporočam najem rent-a-car, vsaj za kakšen teden, saj si brez 
lastnega prevoza težko ogledaš vse in določene stvari niso izvedljive. 
Najem je ugoden (https://autoreisen.com/car-hire/car-hire.php). V 
mojem primeru 3 tedne – okrog 300 evrov.

https://autoreisen.com/car-hire/car-hire.php


PLAŽE

PRIPOROČAM:

• Playa de Castro

• Playa Bolullo

• Playa de Benijo 

• Playa de la Tejita

• Playa de la Nea in Radazul (še najbližje Tacotu)

Benijo

Tejita

Castro



NACIONALNI PARK TEIDE

• Pod vrh vozi gondola, karto se lahko kupi preko interneta. Za 
obisk samega vrha je potrebno imeti dovoljenje (permit), ki se 
ga brezplačno rezervira na internetu. Dovoljenj je le 200 na dan, 
zato je potrebno rezervirati že več mesecev v naprej.

• PRIPOROČAM: nočni pohod in sončni vzhod na vrhu! Je 
naporno (višinska razlika) vendar povsem izvedljivo in 
nepozabno. Na vrhu je ponoči mraz in piha, zato je potrebna 
primerna oprema (treking obutev, anorak, rokavice, kapa, 
naglavna svetilka) in dovolj vode in hrane. Za pot na vrh se 
porabi 3-5h, pomembno je, da ste na vrhnji postaji gondole 
pred 9.00 (ko še ni varnostnikov, ki pregledujejo dovoljenja). 



ZAKAJ V TO DRŽAVO/REGIJO (oz. na izbrano
institucijo) 

• Želela sem si opravljati prakso nekje na jugu, v bližini morja, zato sem 
se odločila za Tenerife, na katerem prej še nisem bila.

• Komunikacija z direktorjem klinike je bila enostavna, zelo rad ima 
Erasmus študente in z veseljem ponudi možnost prakse vsem, če je 
dovolj mest. 

• Čeprav večina komunikacije na kliniki poteka v španščini se trudijo 
komunicirati tako, da vsi razumejo, sprva več tudi v angleščini.



KONTAKT ŠTUDENTA 

• Eva Pretnar

• eva.pretnar@gmail.com


