
 
 

 
Doe eens wat anders…. 

 
 

   
 
 

 

 

Aanrader!          



Voorwoord 
Op de vakantiebeurs van januari 2017 in Utrecht sprak ik veel Nederlanders, aan wie ik op 

uitnodiging van enkele Letse campingeigenaren een promotieverhaal over de Baltische 
Landen mocht vertellen. De Letse Campingassociatie vroeg me de promotie te doen 
vanwege mijn ervaring van 10 jaar campinginspecteur en de kennis van de campings en 
de drie landen die ik in die periode heb opgedaan. 
Diverse keren werd me door beursbezoekers gevraagd of ik mijn verhaal digitaal of op 
papier had en of ik dat wilde geven. Ik had het toen nog niet uitgewerkt op papier, maar 
wilde de informatie graag delen met belangstellenden. In de week die me nog restte voor-
dat de Caravana in Leeuwarden startte, heb ik mijn verhaal uitgewerkt en geprint. In 
Leeuwarden kon ik weer veel mensen mijn verhaal vertellen en het daarna ook op papier 
meegeven naar huis. 
 
Tijdens mijn vakantie in de drie Baltische Landen in de zomer van 2017 ontstond het plan 
mijn verhaal te verbeteren en uit te breiden met foto’s, de gps-gegevens en de websites 
van de campings, voor zover mij bekend. Het resultaat heb je nu in handen. 
 
Mocht je onjuistheden aantreffen, dan verneem ik dat graag. In een volgende editie kan ik 
er dan mijn voordeel mee doen. De vermelde prijzen in dit boekje zijn van de zomer 2019, 
tenzij anders vermeld. 
 
Inmiddels is dit de derde editie, waarin nog meer campings zijn opgenomen om de keus 
groter en hopelijk gemakkelijker te maken. De campingprijzen voor een overnachting 
liggen over het algemeen tussen de € 18,-- en € 22,-- uitgaande van een camper of cara-
van, 2 personen en stroomaansluiting. Ik geef per camping de prijscategorie aan, voor 

zover mij bekend: 

€ = goedkoper dan het gemiddelde 

€ = gemiddeld, van € 18,-- t/m € 22,-- 

€ = duurder dan het gemiddelde 

Achterin dit boekje zijn enkele reviews van vakantiegangers opgenomen die de Baltische 
landen n.a.v. deze gids hebben bezocht. 
 
Leestips: Lees voor je aan je vakantie begint het boek ‘Baltische Zielen’ geschreven door 
Jan Brokken om in de sfeer te komen! Als je dit boek leest, ben je verkocht! 
Er bestaat sinds 2019 een fantastisch reishandboekje met praktische en culturele informa-
tie over de drie landen, geschreven door Johan Dirkx, (isbn 9789038926889). De aanschaf ervan 
is beslist het geld waard! 
 
Schroom niet om contact op te nemen als er bij de voorbereiding van je vakantie nog 
onduidelijkheden zijn. 
 
Een fijne vakantie! 
 
Evert van Beilen 
 
0181-617028 

vanbeilenbakker@hetnet.nl 
 

mailto:vanbeilenbakker@hetnet.nl


 
 

Algemeen 
De in deze brochure beschreven route is goed te doen voor vakantiegangers die de tent, 

de caravan of de camper gebruiken. Deze route gaat heen en terug door Polen. Gezien de 
afstand is drie weken vakantie aan de korte kant; wil je de belangrijkste dingen zien en 
deze route helemaal volgen, dan is eigenlijk vier weken het minimum. 
Ik heb ervoor gekozen in het oosten te beginnen, dan naar het noorden te gaan en 
vervolgens aan de westkant weer af te zakken naar het zuiden. De oostkant is nog niet 
toeristisch: vooral in Letland vind je een tamelijk achtergebleven gebied met weinig 
verkeer, veel natuur, bossen en landbouwgebied. Er zijn relatief weinig campings. De 
wegen zijn er redelijk met af en toe matige stukken. De noord- en westkant zijn meer 
toeristisch en de wegen zijn er aanzienlijk beter. 
Uiteraard bepaalt het aantal overnachtingen per camping de lengte van je vakantie. De 
route kan uiteraard op alle mogelijke momenten worden ingekort of aangepast. Logisch 
lijkt het me dat je je eigen route bepaalt en een enkel idee opdoet of een enkele suggestie 
gebruikt uit dit boekje. De beste periode qua temperatuur om naar deze landen te gaan is 
van eind mei t/m medio september. 
 

Opvattingen/vooroordelen 
Veel gehoorde opvattingen en vooroordelen van mensen die nog nooit in de Baltische 
Landen zijn geweest, zijn: 
-1 het is erg ver 
-2 het zal er wel erg onveilig zijn 
-3 het zal er wel erg koud zijn 
-4 de wegen zullen er wel erg slecht zijn 
-5 we gaan liever met de boot, want de wegen in Polen zijn slecht! 
 

Reactie op deze 5 opvattingen en vooroordelen 
Opvatting 1 klopt, want als je door Polen rijdt heen en terug, en als je deze route helemaal 
volgt, staat de kilometerteller bij thuiskomst ca. 6500 km hoger. 
Vooroordelen 2 en 3 kloppen absoluut niet. In alle zomervakanties die ik in deze drie 
landen heb doorgebracht, heb ik nog nooit iets op crimineel gebied meegemaakt. In deze 
landen heerst eerder een land- dan een zeeklimaat, dus: koude winters en warme zomers, 
oftewel, het is er gemiddeld iets warmer in de zomer dan in Nederland. Hoewel, ook in 
deze landen ervaart men de verandering van het klimaat. 
Wat nr. 4 betreft, merk je dat er de afgelopen jaren met Europese steun letterlijk flink aan 
de weg is en wordt getimmerd. De kwaliteit van het wegennet is niet zo goed als bij ons in 
Nederland, maar als de doorgaande wegen gevolgd worden, is er prima te rijden. 

Aansluitend daarop nr. 5: de wegen in Polen zijn de laatste tijd enorm verbeterd: het is 
dus uitstekend te doen de Baltische landen te bereiken via Polen. Het is veel goedkoper en 
het duurt maar één dag langer dan met de boot. 
 

Enkele gegevens van de drie Baltische landen: 
- Bij voorkeur gebruik ik de term ‘Baltische Landen’ en niet de ouderwetse term ‘Baltische 
Staten’ zoals die vroeger op school werd geleerd bij de aardrijkskunde- of geschiedenisles 
als de Sovjet Unie ter sprake kwam. Nog beter is het wellicht om de landen apart met hun 
eigen naam te noemen; Nederland ziet zichzelf ook niet als een deel van de Benelux! 
- De drie landen zijn in 1991 onafhankelijk geworden na vele jaren deel te hebben 
uitgemaakt van de Sovjet Unie. 
- Met Engels en Duits kun je over het algemeen goed terecht. 



- Paspoortcontroles vinden niet meer plaats; je rijdt via Duitsland en Polen de drie 
Baltische Landen binnen met hetzelfde gemak als je België inrijdt. Dat geldt voor Polen 
trouwens ook. Grenscontroles behoren in alle vier landen echt tot het verleden. 
- Estland, Letland en Litouwen hebben inmiddels de Euro. Overal kun je pinnen; neem dus 
geen geldvoorraden mee! 
- In Polen wordt de Złoty gebruikt (spreek uit: [zoe-wottie]).  Overal in Polen kun je bij een bank-o-
mat Pools geld pinnen. Koers is Zł. 4,26 = € 1,--. Voor elke transactie worden kosten in 
rekening gebracht, dus is het handiger in één keer een groot bedrag te pinnen dan 
meerdere malen een klein bedrag. Ook kun je bij een kantor (geldwisselkantoor) terecht; 
dat is soms nog voordeliger dan bij een bank-o-mat. 
- Voor boodschappen doen geldt: neem geen grote voorraden mee; alles is te koop en 
vaak goedkoper dan in Nederland! 
- Afmetingen: in vergelijking tot Nederland, België en Luxemburg, kun je zeggen dat 
Estland, Letland en Litouwen gezamenlijk bijna 2½ maal zo groot zijn als de BeNeLux, 

maar aanzienlijk dunner bevolkt, nl. 35 mensen op een km2 tegenover 388 mensen op een 
km2  in de BeNeLux. Nader gespecificeerd: 

 

info: google (augustus 2019) oppervlakte in km2 aantal inwoners 

Estland 45.227 1.323.820 

Letland 64.589 * 1.944.643 

Litouwen 65.300 2.791.903 

totaal 175.116 6.060.336 

   

Nederland 42.508  17.353.096 

België 30.688  11.431.406 

Luxemburg 2.586      605.002 

totaal 75.782  29.389.504 

* ca. 200.000 hiervan wonen in het buitenland 

 

- In het oostelijk deel van Estland en Letland is de bevolking grotendeels Russisch. Ca. een 
kwart van beide landen is van Russische afkomst. In Litouwen is dat slechts 2%. De van 
oorsprong Russische bevolking die de landstaal niet machtig is, wordt vaak achtergesteld 
bij landgenoten die wel goed geïntegreerd zijn. 
- Brandstofprijzen: de brandstof in Estland is ongeveer even duur als in Nederland. In 
Letland en Litouwen liggen de prijzen zo’n 15 % lager dan bij ons. In Polen is dat ook zo. 
- Kamperen mag officieel niet in de vrije natuur in Estland, Letland en Litouwen, maar het 
wordt gedoogd, dus kan het. In Polen mag dat absoluut niet! In de beschermde natuurge-
bieden is dat overigens nergens toegestaan. 
- In deze landen is het gebruikelijk dat kleinere campings gedurende een heel weekend 
compleet zijn verhuurd aan groepen. De camping is dan echt gesloten voor de particuliere 
kampeerder. Wil je niet voor een dicht hek komen te staan, bel even van te voren of kijk 
op de webpagina van de camping. Goed om een plan B achter de hand te hebben! Vooral 
het eerste weekend van augustus loop je dat risico, want dan houden veel families 
traditionele herdenkingen van overleden familieleden; zo’n bijeenkomst wordt dan vaak 
gekoppeld aan een familiereünie, waarvoor men een ruime locatie afhuurt, zoals een 
restaurant of een camping. Waar ik dit wel eens heb meegemaakt, voorzie ik van: . 

 () = bezienswaardigheid, vermeld in de folder van de drie landen. 

- In alle drie landen geldt dat de klok een uur vooruit gezet moet worden. 



 
 

De route door Duitsland en Polen naar Litouwen 
 

 
 
Afstanden: 
1 Utrecht - Oldenzaal ca. 140 km  5 Poznan – Warszawa ca. 320 km 
2 Oldenzaal - Berlijn ca. 500 km  6 Warszawa – Białystok ca. 240 km 
3 Berlijn - Frankfort am Oder ca. 100 km 7 Białystok – grens met Litouwen ca. 150 km  
4 Frankfort am Oder – Poznan ca. 180 km 
 
totaal aantal km tot aan de grens met Litouwen: ca. 1630 km 



Een rondje Baltische landen 
Overnachting in Duitsland in de buurt van Berlijn of in Poznan op camping Malta €  (nr. 

155 Poolse campingkaart, gps: N52-24-12.0 en E16-59-02.4, www.campingmalta.poznan.pl , gelegen dichtbij de 
ZOO en het Regattameer. RESERVEREN is BESLIST aan te raden! 
De snelweg A2 door Polen van Frankfurt am Oder tot Warszawa ca. 500 km tolweg (de 
płatna) van zeer goede kwaliteit, ca. € 30,-- tol totaal. 

Overnachting is goed mogelijk op camping WOK €   (nr. 90 Poolse campingkaart, gps: N52-10-41.4 en 

E21-8-49.9, www.campingwok.warszawa.pl), gelegen aan de zuidelijke stadsgrens van Warschau op 
de oostelijke oever van de rivier de Wisła. Aan weg 801 aangegeven. Vanuit het noorden 
komend: weg volgen tot rotonde, hier keren en dan de 1e weg rechts. Prima nette 
camping op ca. 18 km van het historische centrum van Warschau. RESERVEREN is aan te 
raden! 
 

 
Warschau centrum Stare Miasto (oude stad) 

 

RIJDAG richting Litouwen. Ga vanuit Warschau richting Białystok over de nieuw snelweg 
nr. 8. Enkele kilometers voor Litouwen neem je de laatste Poolse camping voor je 

Litouwen inrijdt, camping U Haliny € in Wigry (gps: N54-03-13 en E23-05-58): volg weg 653 van 

Suwałki naar Sejny, 14 km ten oosten van Suwałki. Afslag Wigry, richting klooster. Daar 
aangegeven. Vriendelijke camping naast oud en beroemd kloostercomplex dat een bezoek 
waard is. De camping heeft een goede Poolse keuken voor relatief weinig geld. Gelegen 
aan een fraai meer, deels matig, deels nieuw sanitair (2019). AANRADER! 
 

  
               zicht op het klooster vanaf camping U Haliny                                                       camping U Haliny 

http://www.campingmalta.poznan.pl/
http://www.campingwok.warszawa.pl/


 
 

Bij de grens de klok een uur VOORUIT zetten: je bent een uur kwijt! 

Rijd naar de gemeentecamping in Druskininkai €. (gps: N54-00-33 en E23-58-39, www.camping.lt) 

Op 7 km in oostelijke richting van de camping is een ‘gek’ museum, Grūtas Parkas, met 
standbeelden uit de sowjetperiode, een oud stoomtreintje en wachttorens met zeer foute 
muziek klinkend uit die torens; de moeite waard () om te bekijken. 
 

  
                               camping in Druskininkai                                                            museum Grūtas Parkas 

 

VILNIUS 
 

 
Vilnius 

 

Bezoek aan Vilnius: 

Heb je weinig tijd: ga naar de stadscamping Vilnius City Camping € (gps: N54-40-49 en E25-

13-33, www.vilnius-camping.lt) = (groot grasveld bij congreshal), op 6 km van het centrum. Het 
historische centrum is goed bereikbaar per bus. (NB! in 2020 wordt deze camping verplaatst naar een plek 

dichtbij de plaats van de bovengenoemde GPS-coördinaten; ten tijde van de opmaak van dit boekje is deze informatie nog niet bekend.) 

http://www.camping.lt/
http://www.vilnius-camping.lt/


Heb je voldoende tijd: ga naar de ‘Nederlandse’ camping ‘De Harmonie’ € van Neder-

lander Wim Brauns (gps: N54-30-27 en E24-53-23, www.harmonielitouwen.nl): 33 km van het centrum 

van Vilnius, mooi onderhouden landgoed, prachtige ‘tuincamping’, veel services, goed 
bereikbaar via een prima nieuwe asfaltweg (2019), gratis vervoer naar het treinstation, 
 

  
camping Harmonie 

 

of ga naar camping Slēnyje €  (gps: N54-40-8 en E24-55-47, www.camptrakai.lt), 32 km ten westen 

van het centrum van Vilnius aan de noordkant van een meer. De camping is langs weg 
107 aangegeven. Je hebt er een fantastisch uitzicht over het grote meer waar aan de 
overkant in de verte het kasteel van Trakai te zien is.  
Niet vergeten de oude hoofdstad Trakai met zijn fantastische kasteel te bezoeken (). 
 

NATUURGEBIED 
 

Rijd na het bezoek aan Vilnius via de A14 naar het noorden. Een prima overnachting voor-
dat je het prachtige natuurgebied doorgaat, kun je doorbrengen op camping Obuoliū sala, 

Appeleiland €   (gps: N55-09-38 en E25-18-36, www.appleisland.lt) ten zuidwesten van Molėtai. 

AANRADER. Op deze camping, gelegen op een eiland en ooit gebouwd door een Neder-
lander, zijn veel ruime plaatsen voor tenten, campers en caravans. De plekken zijn voor-
zien van een stenen ondergrond voor campers, een ruim grasveld, water en elektriciteit en 
een picknicktafel. Er is een restaurant. De camping staat onderweg goed aangegeven. 
 

  
camping Appeleiland 

http://www.harmonielitouwen.nl/
http://www.camptrakai.lt/
http://www.appleisland.lt/


 
 

Rijd dan verder via een mooie en prima begaanbare bosroute, weg 114, van Molėtai 
richting Ignalina. Onderweg in Palūšē is ook nog een eenvoudige camping dichtbij een 
meer……staat NIET in de brochure……(gps: N55-19-40 en E26-06-19). 

Ga daarna naar grensplaats Zarasai naar de gemeentecamping € met een meestal onbe-

mande receptie (gps: N55-43-06 en E26-13-20, www.kempingas.zarasuose.lt) (de Duits sprekende medewerkster is 

telefonisch oproepbaar). Deze camping ligt aan een meer. Prima plek met redelijk sanitair. Het 
mooie meer is bereikbaar vanaf de camping via een stenen trap. 
 
Voor rust: passeer de grens en rijd langs naar de industriestad Daugavpils. Hier is in het 
zuidwesten van de stad een Russische militaire vesting uit begin 19e eeuw te zien, groten-
deels in vervallen staat en deels opgeknapt. Hij is gebouwd om de Franse troepen van 
Napoleon te kunnen weerstaan. In het gerestaureerde deel van dit fort is het museum van 
de beroemde schilder Markus Rothko gevestigd.   

Dan verder rijden in noordoostelijke richting naar camping Siveri € (gps: N56-01-20 en E27-24-08, 

www.campsiveri.lv): perfecte rust, boek lezen, zwemmen in het meer, waarschijnlijk ben je de 
enige gast…… (laatste stuk van 3 km is een ‘wasbordweg’, maar wel te doen.) 
 

  
camping Siveri 

 

Voor nog meer rust: De route gaat in noordelijke richting via Dagda en Rēzekne naar 
Alūksne. 
Doe je dit op één dag, dan belooft dat een echt stevige RIJDAG te worden ca. 250 km in 
ca. 5 uur! De wegen zijn er deels matig tot redelijk en deels goed. Het begin is tamelijk 
bochtig en heuvelachtig door fraaie natuur met weinig verkeer. Het laatste deel naar 
Alūksne is tamelijk recht toe recht aan en enigszins saai, 
of als je dit wilt rijden in twee dagen, (je hebt voldoende tijd of je vindt deze route in één 
dag te zwaar), dan kun je het best een tussenstop met overnachting maken in Dzerkali, 15 
km ten oosten van Rēzekne, richting Ludza, langs weg A12 aangegeven. De camping ligt 
bij een sportcomplex en een toeristische haven aan de zuidkant van het Cirma ezers 

(Cirmameer) €  (gps: N56-32-50,1 en E27-35-20,0, www.dzerkali.lv). Er is een ruime camperplaats. 

Daarmee is deze route van Siveri naar Alūksne goed verdeeld. 
 

   
Dzerkali 

http://www.kempingas.zarasuose.lt/
http://www.campsiveri.lv/
http://www.dzerkali.lv/


Ga na een verblijf in Dzerkali verder, naar het oosten, naar Ludza. Daar is een aardige 
etnografische winkel met ateliers en werkplaatsen waar workshops worden gehouden. Ook 
een kasteelruïne is de moeite waard bekeken te worden. Beide vind je in het centrum, 
dichtbij het kantoor van de Toeristeninformatie. 
Ga dan vanuit Ludza naar Alūksne via de meest oostelijke route van Letland door Karsava 
en Balvi. Je komt hier vlak langs de Russische grens met hekken in het bos en een uitkijk-
toren. In Alūksne ligt de camping in het uiterste oosten. Rijd nog net binnen de oostelijke 
stadsgrens linksaf de Pleskava iela in, verder aangegeven. De camping is gelegen ten 

oosten van het meer. Het adres is EZERMALAS 44 € en dat is ook de naam van deze 

kleine gezellige familiecamping (gps: N57-26-16 en E27-6-21, www.ezermalas44.lv) …… staat NIET in 
de brochure: hier ga je een boek lezen, zwemmen, rusten, de zon in het meer zien 
ondergaan met een glas wijn in de hand en je voeten in het water……. Een bijzondere 
attractie in het centrum van Alūksne is het Bijbels museum met de oudste Letse bijbel. 
Ook het smalspoor met een leuk stoomtreintje van Alūksne naar Gulbene is de moeite 
waard (). 
 

  
camping Ezermalas 44 

 

De weg naar grensplaats Ape volgen, bij de snelweg rechtsaf richting Võru (Estland). In 
Estland door het natuurgebied rijden naar Võru. 
 

TARTU 
 

Na Võru rijden we richting Tartu, de oudste universiteitsstad en voormalige hoofdstad van 
Estland. Op het plein in het centrum kun je lekker eten tegen goed betaalbare prijzen. 
Cultuur snuiven kun je doen door even de heuvel op naar boven gaan en door de ruïne te 
lopen. 
 

  
                                      Tartu, centrum                                                                           Tartu, ruïne 

http://www.ezermalas44zarasuose.lt/


 
 

Er zijn enkele mogelijkheden om Tartu te bezichtigen: 
1- rijd via Põlva naar één van beide campings ten zuidoosten van Tartu: 

- camping Kassioru Puhkemaja € (gps: N58-08-31 en E27-00-48, www.kassioru.ee), gelegen aan een 

beek waar kanotrips worden gehouden, of 
 

  
                                   camping Kassioru                                                                         camping Salamaa 

 

- camping Taevaskoja Salamaa € (gps: N58-06-20 en E27-02-18, www.estcamping.ee). 

Vanuit beide campings kan Tartu goed worden bezocht. 
 

2- Rijd richting Elva naar camping Waide Motell €  (gp s: N58-13-12 en E26-22-07, www.waide.ee), 

een camping met veel ruimte en een restaurant. Deze camping is een goede uitvalsbasis 
om de stad Tartu, die ca. 25 km noordelijker ligt, te bezoeken. 
 

  
camping Waide Motell 

 

3- Bezoek Tartu op doortocht: weg 263 nemen naar Tartu. Parkeer de auto ergens vlakbij 
het centrum op een parkeerplaats bij winkels ten NOORDEN van de rivier en van het oude 
centrum, loop naar het kleine gezellige centrum van Tartu. Tussen de beide bruggen aan 
de zuidkant van de rivier ligt een fraaie botanische tuin achter een stenen muur die het 
zeker waard is bezichtigd te worden.  
 
Heb je na Tartu weinig tijd en wil je de noordoostkant van Estland overslaan om in het 
noordwesten de hoofdstad Tallinn te bezoeken, dan is op doorreis een bezoek aan de 
historische stad Viljandi beslist de moeite waard. Er is een fraaie ruïne van een kasteel, te 
bereiken via een ‘spannende’ touwbrug. Overnachten kan dan goed in het lage gedeelte 
van de stad langs de rivier op een parkeerplaats bij een sportcomplex (vrij parkeren) of op 

http://www.kassioru.ee/
http://www.estcamping.ee/
http://www.waide.ee/


camping Vaibla Pukhekeskus € bij Leie (gps: N58-24-31 en E26-03-04, www.vaiblapuhkekeskus.ee) aan 

de noordkant van het Võrtsjärvmeer.  

 
Heb je na Tartu genoeg tijd? Ga dan verder in noordelijke richting via weg 3 en rijd dan 

naar camping Mereoja €  in Lääne-Virumaa  (gps: N59-25-47 en E26-57-21, www.mereoja.eu). Deze 

mooie camping ligt ca. 20 m boven de zeespiegel, dus hier neem je een trap als je wilt 
zwemmen. Deze camping is zeker de moeite waard: modern en nieuw sanitair, nette 
plaatsen, een groot nieuw camperterrein (2019) en een gastvrij onthaal. Ook voor kinderen 
is dit een leuke camping. 
 

  
Camping Mereoja 

 

Hier vandaan is een bezoek aan de grensplaats Narva goed te doen en ook een bezoek 

aan een oud kloostercomplex van Pūhtitsa in Kuremäe, ten zuidoosten van Jõhvi, is de 
moeite waard. 
 

Rijd verder in westelijke richting, daar vind je Lepispea Caravan & Camping €  in Lahemaa 

(gps: N59-34-33 en E25-56-11, www.lepispea.eu), een goede overnachtingsmogelijkheid. Je loopt zo 
vanaf de camping de zee in. De camping is erg ruim opgezet met twee grote velden, 
uitstekend geschikt voor groepen. Sterke troef van deze camping is de uitstekende ligging 
in een fraai natuurgebied waarin ook nog een mooi landhuis en landgoed in Palmse te 
bezichtigen zijn. 
 

  
camping Lepispea 

- RIJDAG naar Tallinn. 

http://www.vaiblapuhkekeskus.ee/
http://www.mereoja.eu/
http://www.lepispea.eu/


 
 

TALLINN 
 

 
Tallinn, overzicht van de hoge stad 

 

Ga naar camping Vanamõisa € (gps: N59-19-50 en E24-32-23, www.caravanpark.ee) in Saue, ten zuid-

westen van Tallinn. Deze ruim opgezette moderne camping vormt een prima mogelijkheid 
de stad Tallinn te bezoeken: ca. 800 m buiten de camping is het treinstation. Na 19 km 
(25 minuten) stap je uit NAAST het oude centrum. Een perfecte situatie: je spullen staan 
veilig op de camping en je komt op een comfortabele manier in weinig tijd in het oude 
centrum van Tallinn, een middeleeuwse stad die uit twee delen bestaat: de lage en de 
hoge stad. Beslist een AANRADER! Voor de fietsliefhebbers: er loopt een prima fietspad 
van de camping naar het oude centrum van Tallinn. 
 

  
                 camping Vanamõisa in Saue                                                                      Tallinn 

 

Ten noorden van het oude centrum zijn ook nog twee (duurdere) campings te vinden 
langs de Pirita tee, de doorgaande verkeersweg naar het noorden. Allereerst is er de 

Tallinn City Camp €  (gps: N59-26-53 en E24-48-29) op ca. 4½ km ten noorden van het oude 

http://www.caravanpark.ee/


centrum, een helaas onbewaakte parkeerplaats bij een sporthal met sanitaire voorzienin-
gen in de sporthal. Vervolgens op ca. 7 km ten noorden van het oude centrum ligt de Pirita 

Harbour Kämping € (gps: N59-28-4 en E24-49-25), zoals de naam al zegt in de haven. Je staat 

tussen de schepen. Er is matig en beperkt sanitair. Vanaf beide campings is het bezoek 
aan het centrum goed te doen, zowel per bus als met de fiets. 
 
Heb je in Tallinn tijd over (een dag): kaartje kopen in de haven (vanuit het station naar 
het noorden lopen) voor een dagretour bootreis naar Helsinki (kosten goedkoopste retour 
als voetganger ca. € 40,--! (peildatum juli 2018)). 
 
Heb je weinig tijd: sla het eiland Saaremaa over en ga naar Pärnu. 
Heb je voldoende tijd om naar het eiland Saaremaa te gaan: ga naar de kleinschalige en 

vriendelijke camping Pikseke €   (gps: N58-55-41 en E23-32-13, www.campingpikseke.com) in Haapsalu. 

Het kleine stadje Haapsalu heeft een leuk centrum, een fraaie ruïne om te bezichtigen en 
een bijzonder spoorwegstation met enkele treintjes.  
 

 
camping Pikseke 

 

EILAND SAAREMAA 
 

De volgende dag vanaf camping Pikseke naar het eiland Saaremaa (Overtocht boot kost € 14,80 

enkele reis voor camper inclusief 2 personen, peildatum augustus 2019). 
 

 
boot naar Saaremaa 

http://www.campingpikseke.com/


 
 

Bezienswaardig op het eiland zijn de krater () en het kasteel in Kuressaare (). 
 

  
                                 kasteel in Kuressaare                                       meteorietinslag, enkele kilometers ten westen van Kuressaare  
 

In Kuressaare zijn enkele mogelijkheden om te overnachten: 
1- Wie van kleinschaligheid houdt, is beslist op het juiste adres bij Piibelehe Guesthouse 

and Camping € (gps: N58-15-3 en E22-30-37, www.piibelehe.ee), …… staat NIET in de brochure…… 

een vriendelijke en rustige kleine camping aan de rand van de stad. Ga bij de eerste grote 
rotonde voor de stad driekwart rond. Verder goed aangegeven. Deze gemoedelijke 
camping beschikt over een fraaie tuin voor de tentkampeerders en heeft 8 plekken voor 
caravans en campers. Een rit per fiets om het centrum en het kasteel te bekijken is hier-
vandaan prima te doen. 
 

 
Piibelehe Guesthouse and Camping 

 

Voor wie liever in de stad Kuressaare op loopafstand van het oude kasteel overnacht, is 

een camperplaats vlak voor het Spa Hotell ‘Meri’ € een mogelijkheid. De receptie bevindt 

zich in het hotel, waar een douche tegen betaling kan worden gebruikt.  
 

Ca. 20 km verderop is in Salme camping Tehumardi € te vinden (gps: N58-10-46 en E22-15-15, 

www.tehumardi.ee), een prima adres, waar ook graag groepen komen. Er zijn ruime plaatsen 
en op een paar honderd meter lopen door de duinen (aan de andere kant van de weg) is 
de zee. 
Op het uiterst zuidelijk puntje van het eiland is een prima visrestaurant en kun je genieten 
van een zeer ‘fout’ museum: gevonden oorlogsmaterialen in een binnen- en buiten-
museum: vliegtuigvleugels, doosjes munitie, helmen, nazivlaggen, radioapparatuur, …… 
noem maar op, kortom veel oude troep. 

http://www.piibelehe.ee/
http://www.tehumardi.ee/


                           camping Tehumardi in Salme 

                           

                           camping Tehumardi in Salme                                             camperplaats bij het Spa Hotell in Kuressaare 
 

Verlaat het eiland en ga naar het zuidoosten, richting Pärnu. Vóór Pärnu liggen twee 

campings: 

- de afgelegen ruime natuurcamping Ermistu Puhkeküla €  (gps: N58-21-18 en E24-00-11, 

www.ermistu.ee), waar je in een zeer rustig natuurgebied ca. 15 km ten zuiden van de door-
gaande weg naar Pärnu aan een mooi meer kunt gaan staan. Hier kan prima gevist 
worden. 

- of ga naar plattelandscamping Solar Caravan Park € (gps: N58-25-27 en E24-21-45, 

www.solarcaravan.ee), een nieuwe (!) camping, pas geopend 1 mei 2018, ca. 9 km ten westen 
van Pärnu met goed sanitair. De camping van de toekomst! Een bezoek waard. 
 

   
camping Solar Caravan Park 

http://www.ermistu.ee/
http://www.solarcaravan.ee/


 
 

Wil je na het verlaten van het eiland Saaremaa een gezellig stadscentrum aan een baai 
met veel zwem- en eetgelegenheden, ga dan naar Pärnu. Camping Konse Motel & Karavan 

Camping € (gps: N58-23-05 en E24-31-35, www.konse.ee) is dan een goed adres. Deze altijd druk 

bezochte camping ligt zeer strategisch tussen Tallinn en Riga, en tussen Saaremaa en 
Tartu en kent veel internationale bezoekers, maar hoofdzakelijk Finnen. Ook groepen 
komen hier vaak. 
 

 
                    

 Konse Motel & Karavan Camping 
   

Weer nodig aan absolute rust toe? Lekker een boek lezen? Zwemmen in de vijver? Ga de 

grens over naar Letland en dan naar camping Meža Salas €   (gps: N57-28-54 en E24-33-50, 

www.mezasalas.lv), een prachtige plek. De laatste 4 km is zand en grind, de gebruikelijke 
wasbordweg, maar ondanks dat, toch een AANRADER, 

of ga iets verder naar het zuiden, naar camping Jūrasdzeņi €   (gps: N57-29-24 en E24-22-59, 

www.jurasdzeni.lv).,een prima strand- en gezinscamping met speelmogelijkheden en -velden. 
Een groot camperveld biedt uitzicht op de zee. Reserveren in het hoogseizoen is aan te 
raden. 

  

 
camping Jūrasdzeņi 

 

BESCHERMD NATUURGEBIED van de rivier GAUJA 
 

Middenin het mooiste natuurgebied van Letland zijn veel campings te vinden. In het dorpje 
Raiskums, een paar km verwijderd van Cesis, bevindt zich een van de mooiste campings 
van Letland, in het beschermde natuurgebied van de rivier Gauja, die je echt niet mag 

missen: camping Apaļkalns € (gps: N57-19-06 en E25-08-53, www.apalkalns.lv). De eigenaar geeft je 

alle service. Een prima plek om te gaan kanoën. Wandel- en fietsroutes en folders over de 
hele omgeving zijn volop verkrijgbaar, sommige zelfs in het Nederlands! AANRADER! 

http://www.konse.ee/
http://www.mezasalas.lv/
http://www.jurasdzeni.lv/
http://www.apalkalns.lv/


 
camping Apaļkalns 

 

  
camping Apaļkalns 

 

Een paar km vanaf camping Apaļkalns ligt het stadje Cesis waar een mooi kasteel () te 
bezichtigen is. Ca. 25 km verderop in Līgatne is de voormalige geheime Sovjetbunker () 

verstopt onderin een sanatorium: een bezoek waard (kosten rondleiding € 10,-- p.p. op vaste tijden, peilda-

tum zomer 2017). 
 

  
camping Leiputrija 

 

Nog een zeer aantrekkelijke natuurcamping gelegen aan de rivier Gauja waar veel rust 

heerst, is camping Leiputrija € (gps: N57-05-23 en E24-26-41, www.leiputrija.com). Er zijn wandel- en 

fietsroutes uitgezet door de zeer goed Engels sprekende eigenaar. De toegangsweg naar 
deze camping is matig, maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt op de camping. De 
eigenaar regelt kano’s voor je als je een dag de rivier op wilt; hij brengt je naar de opstap-
plaats en haalt je weer op als je bij het eindpunt bent. 

http://www.leiputrija.com/


 
 

Nog enkele campings in het Gauja-
gebied die vermeldenswaard zijn: 

- camping Ozolkalns € (gps: N57-17-39 en 

E25-13-19, www.ozolkalns.lt), zeer geschikt 
voor het maken van kanotochten. 

- camping Zviguļi € (gps: N57-07-31 en 

E24-41-07, www.zviguli.lv), een prima 
plaats voor een quick-stop, gelegen 
langs de A2 bij een hotel, dichtbij het 
fraaie natuurgebied van de rivier 
Gauja. Vanaf deze camping is Riga 
heel gemakkelijk te bereiken per bus.                              hotel/camping Zviguļi 
                                                 

RIGA 
 

 
Riga 

 

 
Riga 

http://www.ozolkalns.lt/
http://www.zviguli.lv/
https://www.campingnavigator.com/nl/campings-letland/alle-regios-in-letland/kempings-zviguli/
https://www.campingnavigator.com/nl/campings-letland/alle-regios-in-letland/kempings-zviguli/
https://www.campingnavigator.com/nl/campings-letland/alle-regios-in-letland/kempings-zviguli/
https://www.campingnavigator.com/nl/campings-letland/alle-regios-in-letland/kempings-zviguli/


 
Riga 

 

Heb je voldoende tijd om Riga te bezoeken: 

De eerder genoemde camping Leiputrija €  (gps: N57-05-23 en E24-26-41, www.leiputrija.com), ca. 25 

km van Riga, is een prima uitvalsbasis voor een bezoek aan Riga. De eigenaar brengt je 
tegen een kleine vergoeding naar de dichtstbijzijnde bushalte en haalt je daar ook weer 
op……of hij brengt je helemaal naar Riga en haalt je ook weer op tegen een iets grotere 
vergoeding.      

 
Heb je weinig tijd om Riga te bezoeken: ga naar een van beide stadscampings: 

Riga City Camping € (gps: N56-57-23 en E24-04-42, www.rigacamping.lv), oftewel een grote parkeer-

plaats bij een sporthal met redelijke sanitaire voorzieningen in de sporthal. Het stadscen-
trum ligt op ca. 1½ km van de camping en is lopend in een half uur te bereiken. 
Een tweede mogelijkheid is een bezoek aan de ca. 1 km verderop geleden Riverside 

Camping Riga €  (gps: N56-57-53 en E24-04-56, www.riversidecamping.lv), eveneens een parkeerplaats 

in een havengedeelte, dus tussen de schepen. Sanitaire voorzieningen vind je hier in 
portocabines. Met een beetje geluk heb je een plek aan de rivier. 
De campingtarieven van beide parkeerplaatsen ontlopen elkaar niet veel. Vanaf beide 
campings is het centrum ook per fiets te bereiken. In het centrum van Riga ben je lopend 
beter af dan met de fiets vanwege de kinderkopjes. 
 
Heb je tijd over: Rijd aan de zuidkant langs de rivier in oostelijke richting via weg P85. 

Camping Sniedzes € (gps: N56-48-42 en E24-33-45, www.campingsniedzes.lv) staat goed aangegeven. 

Hier vind je een ruime plaats langs de rivier Daugava. Echt iets voor de kampeerder die 
rust zoekt en de visliefhebber. 
 

  
camping Sniedzes 

http://www.leiputrija.com/
http://www.rigacamping.lv/
http://www.riversidecamping.lv/
http://www.campingsniedzes.lv/


 
 

Ga vervolgens naar een echt groene en rustige (gezins-)camping Labirinti € (gps: N56-33-49 

en E24-10-5, www.labirinti.lv), met zeer veel originele speelmogelijkheden op ruime velden voor 

kinderen, ca. 48 km ten zuiden van Riga en 4 km ten zuiden van Iecava. Langs weg A7 
staat deze camping goed aangegeven. Per bus ben je binnen het uur in Riga! Camping 
Labirinti is een prima uitvalsbasis om een bezoek te brengen aan het Rundālepaleis (). 

 

 
camping Labirinti 

 

 
Rundālepaleis 

  

http://www.labirinti.lv/


DE KRUISHEUVEL 
 

Heb je weinig tijd na camping Labirinti: ga via Jelgava naar het zuiden om de zeer 
beroemde Kryžių kalnas (Kruisheuvel) () 10 km ten noorden van Šiauliai  te bezichtigen. 

AANRADER! 
 

 
de Kruisheuvel bij Šiauliai 

 

Diverse campings liggen op enige afstand van de Kruisheuvel: om er een paar te noemen: 

1 – de eenvoudige Sunny Night Camping €  (gps: N56-09-23.9 en E23-32-0.52, www.sunnynights.lt) 

langs weg A12, ca. 17 km ten noorden van de Kruisheuvel. 
 

2 - de relatief te dure camping Dvarkiemis € (gps: N55-51-53 en E23-10-20, www.dvarkiemis.com) op 

ca. 27 km van de Kruisheuvel, ten zuidwesten van Šiauliai, in Bubiai. De vele uit veldkeien 
opgetrokken gebouwen geven een ‘eftelingachtige’ sfeer. 
 

3 - kleinschalige, vriendelijke camping Kurtuvėnai € in een natuurreservaat/openlucht-

museum met mooie plekken en een mooi uitzicht (gps: N55-49-38 en E23-02-47, www.kurtuva.lt), ca. 
35 km afstand van de Kruisheuvel, ten zuidwesten van Šiauliai, in Kurtuvėnai. AANRADER! 
 

  
camping Kurtuvėnai 

http://www.sunnynights.lt/
http://www.dvarkiemis.com/
http://www.kurtuva.lt/


 
 

Heb je voldoende tijd na camping Labirinti om ook de westpunt van Letland te 
bezoeken: stel een bezoek aan de beroemde Kruisheuvel in Litouwen een week uit en ga 
vanaf camping Labirinti in noordwestelijke richting via Jelgava (P93, P99 en P101) naar de 
A10, richting Ventspils. Bij het Usmasmeer zijn diverse campings te vinden, maar twee 
springen eruit, ieder met zijn sterke kanten: 
 
Op 50 km ten oosten van Ventspils vind je aan de oostkant van het meer de ruime 

camping Bukdangas € (gps: N57-11-22 en E22-12-46, www.bukdangas.lv) waar veel kampeerders een 

plek kunnen vinden en waar vissen en absolute rust de sleutelwoorden zijn. De laatste 4 
km is een zand/grindweg die redelijk begaanbaar is. 
 

  
Camping Bukdangas 

 

Op 45 km ten oosten van Ventspils vind je aan de noordkant van het meer een prima 

camping, Usma Spa Hotel & Camping € (gps: N57-14-26 en E22-10-16, www.usma.lv). De wellness-

camping staat goed aangegeven (toegangsweg bij tankstation). Een prima plek voor de 
liefhebber van rust, een boek lezen, even het meer in en……… een uitgebreide culinaire 
keuze in een prima restaurant. AANRADER! 
 

  
Usma Camping 

 

Op de vaak drukbevolkte stadscamping Ventspils Piejūras Kempings €  (gps: N57-23-01 en E21-

32-14, www.camping.ventspils.lv) in Ventspils (vlakbij een grote speeltuin) kun je een goede 
overnachtingsplaats vinden als je wilt doorrijden naar het uiterste westen van Letland. 
Daarna naar het zuiden, naar Liepaja. Hier zijn nog overblijfselen uit de Sovjetperiode te 
vinden die de moeite waard zijn bekeken te worden. 

http://www.bukdangas.lv/
http://www.usma.lv/
http://www.camping.ventspils.lv/


Ten noorden en zuiden van Liepāja zijn diverse campings langs de kust te vinden op 
tamelijk korte afstand van het strand. Eén moet echt genoemd worden: de BB-camping in 

Liepāja €  (gps: N56-33-50 en E21-01-02, www.bbcamping.lv), een tamelijk nieuwe en prima gezins-

camping met veel ruimte en watersportmogelijkheden, gelegen aan een meer aan de 
noordkant van de stad, op ca. 1 km van het strand. Een prima eerste of laatste camping 
als je per boot in Letland aankomt of er vertrekt. 
 

  
BB-camping Liepāja 

 

De volgende dag naar Klaipėda is een mogelijkheid. Daar is de stadscamping Jūros 

kempingas €  (gps: N55-45-57 en E21-05-31, www.campingklaipeda.lt). Het centrum van Klaipėda heb 

je snel gezien. 
 

 
centrum van Klaipėda 

 

Heb je weinig tijd: Je slaat dan het natuurgebied Neringa over. 
Ga in westelijke richting naar de beroemde Kruisheuvel in Siauliai () (informatie twee 
bladzijden terug) en vervolgens naar Kaunas (informatie twee bladzijden verder). 
 
Heb je voldoende tijd: bezoek het beroemde natuurgebied op de landtong Neringa. 

http://www.bbcamping.lv/
http://www.campingklaipeda.lt/


 
 

DUINLANDSCHAP van NERINGA 
 

De volgende dag naar het zuiden. Natuurlijk wil je de landtong Neringa bezoeken en zien, 
want er zijn de beroemde wandelende duinen! ()! 

Je kunt dat op verschillende manieren doen: 
1- met de boot (€ 12,30 retour) de oversteek maken naar Neringa vanuit Klaipėda, de tolweg 

volgen (€ 20,--) en ca. 50 km verder op de relatief dure camping in Nida, Nidos kempingas €  

(gps: N55-17-54 en E20-58-56, www.kempingas.lt) overnachten (€ 35,-- hoogseizoen). Al met al niet goed-
koop voor dit natuuravontuur. Het gebied is beroemd om de bijzondere flora en fauna. 
 

 
duinlandschap op Neringa 

 

2- ga naar een nieuwe bruisende havencamping ca. 31 km ten zuiden van Klaipėda, 

Drevernos Kempingas in Dreverna € (gps: N55-31-3.08 en E21-14-9.44, www.dreverna.lt) aan de 

noordkant van een beschermd natuurgebied, waar veel watersportmogelijkheden zijn. 
Enkele keren per dag vaart er een bootje waar je (voor € 12,-- p.p. inclusief je fiets) een retourtje 
koopt naar Neringa om de duinen te bewonderen. De boot arriveert er in Juodkrantė, een 
dorpje ter hoogte van Šilutė. Er is een prima restaurant op de camping. 
 

  
camping in Dreverna 

http://www.kempingas.lt/
http://www.dreverna.lt/


Op ca. 34 km ten zuiden van de camping zijn een vogeltelstation en het ornithologisch 
centrum te vinden. (). 

Dan naar Šiauliai, naar de Kruisheuvel () (informatie enkele bladzijden terug). 

Daarna naar Kaunas. 
 

KAUNAS 
 

  
centrum Kaunas 

 

Heb je weinig tijd en wil je tóch nog Kaunas bezoeken: de snelweg volgen naar 
Kaunas. Er zijn twee stadscampings: 

1- camping Kaunas Campinn €  (gps: N54-54-57 en E23-50-00, www.campinn.lt), gelegen langs de A5 

(Riga-grens met Polen) dichtbij een rivier met een strand, of 
 

    
Kaunas Campinn 

 

2- de Kaunas City Camping € (gps: N54-56-03 en E23-55-05, www.kaunascamping.eu), een grote cam-

ping met ruime plaatsen langs de A1 (Vilnius-Klaipėda), prima geschikt ook voor campers 
met trailers. Naast deze camping staat een van de goedkoopste tankstations van Litouwen. 
 

 
Kaunas City Camping 

 

Beide campings liggen op ca. 4½ km van het centrum. Per fiets is het centrum goed te 
bereiken: in het centrum is een oud kasteel op het snijpunt van 2 rivieren.  
 
Na 80 km zijn we weer in Polen. Vergeet niet de klok een uur terug te zetten! 

http://www.campinn.lt/
http://www.kaunascamping.eu/


 
 

Heb je meer tijd en wil je genieten van rust om daarna naar Kaunas te gaan: 
neem de weg A12 naar het zuidwesten, vervolgens bij Skaudvilė weg 198 naar het zuiden 
nemen, vervolgens bij Jurbarkas de weg 141 nemen en naar de rustige en vriendelijke 

camping Medaus Slėnis € (gps: N55-05-31 en E22-57-51, www.medaus-slenis.lt) in Šilinė. Op een paar 

km afstand is een kasteel te bekijken; bij het kasteel is een goed restaurant. 
 
Kaunas bezoeken: zie hierboven.  
 

Ga de volgende dag naar het zuiden. In Marijampolė € (gps: N54-31-13 en E23-20-30, facebook 

Marijampole Camping) is een mooie camping ten zuiden van de stad langs weg 201, goed aan-
gegeven. 
 

  
camping Marijampolė 

 

Na deze camping ga je richting Kalvaria over weg 201, en dan richting Vištytus via weg 

200 en langs de Russische grens naar camping Pušelė € (gps: N54-25-40 en E22-45-06, 

www.pusele.lt)., een prachtige en rustige plek aan de oostkant van het Vyštitusmeer, ca. 15 
km van de grens met Polen. Prima laatste overnachtingplaats voor je naar Polen gaat. 
 

  
camping Pušelė 

 

De volgende dag kun je de weg langs het meer vervolgen om zo op een originele manier 
in Polen te komen. Leuk weggetje! Vergeet niet de klok een uur terug te zetten! 
 
Heb je niet zoveel tijd en wil je snel naar huis: neem weg 8 richting Białystok en 
vervolgens de snelweg 8 naar Warschau. Daar overnachten op camping Wok (zie begin 
van de route) en de volgende dag richting Poznan naar camping Malta via de A2, de 
tolweg (de płatna, zie begin van de route).  

http://www.medaus-slenis.lt/
http://www.kempingas.zarasuose.lt/
http://www.kempingas.zarasuose.lt/
http://www.pusele.lt/


Heb je nog enkele dagen om in Polen door te brengen voor je naar huis rijdt:   
Overweeg een route door het noorden van Polen in het Mazurengebied. Enkele leuke 
tussenstops voor een overnachting zijn: 
 

 
 

- de gemeentelijke camping in Gołdap (spreek uit: [Gowdap]) (nr. 220 Poolse campingkaart, gps: N54-19-15.0 en 

E22-20-12.8, www.osirgoldap.pl), gelegen aan een groot meer bij de grens met Rusland, 
- daarna camping Lorsby (gps: N53-50-21 en E21-12-29, www.lorsby.pl), langs weg 16, ca. 10 km ten 
westen van Mrągowo (spreek uit: [Mrong-gowo]), gelegen aan een groot meer, 
 

   
                stadscamping Gołdap                                      camping Lorsby                                        stadscamping Elbląg       

 

- nog een uitstapje extra naar Gdańsk? 
- ga als tussenstop naar Gdańsk eerst naar een stadscamping in Elbląg (spreek uit: [Elblong]), (nr. 

61 Poolse campingkaart, gps: N54-09-13.2 en E19-23-37.4, www.camping61.com.pl). 
- Dan richting Gdańsk. In Sopot, ten noorden van Gdańsk, is de vaak drukke stadscamping 
Metropolis (nr. 19 Poolse campingkaart, gps: N54-27-39.6 en E18-33-16.6, www.domkisopot) een handige plek 
om Gdańsk te bezichtigen. De camping ligt ca. 20 km ten noorden van Gdańsk en ligt op 

http://www.osirgoldap.pl/
http://www.lorsby.pl/
http://www.camping61.com.pl/
http://www.domkisopot/


 
 

ca. 300 m van het treinstation Kamienny Potok waardoor je een handige en snelle 
verbinding met Gdańsk hebt. Je stapt uit op het station Gdańsk-Głowny (één na laatste 
station). Gdańsk is beslist een bezichtiging waard. De oude binnenstad doet sterk aan 
Amsterdam denken, al mis je er de grachten. 
 

- dan naar de leuke en eenvoudige camping in Człuchów (spreek uit: [Swoechoef]), (nr. 80 Poolse 

campingkaart, gps: N53-40-35.6 en E17-23-12.2, www.osir.czluchow.pl), gelegen aan een fraai meer.   
 

   
            camping Metropolis in Sopot                           camping Tramp in Toruń                         gemeentecamping in Człuchów                  
 

  
                                     Gdańsk, centrum                                                                         Toruń, centrum                                                                           

 
- of ga naar de meestal drukke stadscamping Tramp (nr. 33 Poolse campingkaart, gps: N52-59-58.3 en 

E18-36-21.3, www.campingtramp.pl), in de historische stad Toruń. De camping ligt ten zuiden van 
de rivier de Wisła vlak naast een oude brug. Lopend vanaf de camping ben je in 20 
minuten via de oude brug in het oude centrum. Hier zijn de resten van een burcht van de 
kruisridders (Duitse Orde) te zien en ook het geboortehuis van Copernicus in de straat 
Kopernika (hoe kan het ook anders). Deze stad is zeer de moeite waard! 
Daarna naar camping Malta in Poznan (zie begin van de route). 

 

woordenlijst: 

                                                                                
nul null nulle nulis 
een üks viens vienas  
twee kaks divi du 

drie kolm trīs trys 
vier neli četri keturi  

vijf viis pieci penki 
zes kuus seši šeši 
zeven seitse septiņi septyni  

acht kaheksa astoņi aštuoni 
negen üheksa deviņi devyni 

tien kümme desmit dešimt 
goedendag tere päevast labdien laba diena  

goedenavond tere õhtust labvakar labas vakaras 
Dank u Tänan Paldies Ačiū 

http://www.osir.czluchow.pl/
http://www.campingtramp.pl/


 

 

Tot ziens Head aega Uz redzēšanos Viso gero 

Tot morgen Homseni Lītz rītam Iki rytojaus 
ja ja jā taip 

nee ei nē ne 
alstublieft vabandage lūdzu  prašau 
Hallo Tere Sveiki Labas 

vandaag täna šodien šiandien 
gisteren eile vakar vakar 

zondag Pühapäev Svētdiens Sekmadienis  
maandag Esmaspäev Pirmdiena Pirmadienis 
dinsdag Teisipäev Otrdiena Antradienis 

woensdag Kolmapäev Trešdiena Trečiadienis 
donderdag Neljapäev Ceturtdiena Ketvirtadienis 

vrijdag Reede Piektdiena Penktadienis 
zaterdag Laupäev Sestdiena Šeštadienis 
 

Enkele reacties:  
 Wij zijn net terug van een mooie rondreis door de Baltische landen. We hebben ruim 

6000 km gereden en veel gezien. We zijn linksom gegaan en veel bezienswaardigheden 
gedaan die in jullie boekje stonden en in de brochure. De brochure ligt nu dus uit elkaar 
door het vele heen en weer bladeren. Een mooie reis die we hebben besloten te gaan 
maken mede door het enthousiaste verhaal op de Caravana. Bedankt dus. 
Jim en Marijke van Opijnen, Hoogeveen 
 

 Wij hebben elkaar in januari 2018 op de Caravana ontmoet. U heeft ons toen om 5 

minuten gevraagd, waarin u ons ervan zou overtuigen om naar de Baltische landen met 
vakantie te gaan. Het is gelukt! Sinds gisteren zijn wij weer thuis na 3 weken. Wij hebben 
uw boekje meegekregen en daar hebben we veel aan gehad. Nog dank daarvoor. Al met al 
een geweldige drie weken. Ook onze zoons van 13 en 9 hebben genoten. Heel veel 
vrienden en bekenden zitten met smart te wachten op onze ervaringen, dus de komende 
weken kunnen we de vakantie nog vaak herbeleven. We hebben bij lange na nog niet alles 
gezien en zijn dan ook zeker van plan weer te gaan (waarschijnlijk volgend jaar al). 
Kuno en Carla Cerutti 
 

 Enthousiast gemaakt door u op de Caravana  zijn we inderdaad naar Estland, Letland en 
Litouwen geweest. We hebben er geen spijt van en willen u bedanken voor de informatie. 
Cees en Enny van der Vliet, Westerbork 
 

 Ik heb u vorig jaar gesproken op de beurs in Leeuwarden. U hebt mij daar toen enthou-

siast gemaakt voor de Baltische Landen. Afgelopen winter een boekje meegenomen. Wij 
zijn vrijdagavond teruggekomen met de ferry uit Klaipeda na een prachtige reis aan de 

hand van uw boekje. Hartelijk bedankt voor de prettige handleiding voor deze reis. Op 
verschillende campings het boekje laten zien. Verschillende kenden u goed. Eén camping-
eigenaar gaf een hele leuke reactie: Yes! It works! 
Jan Beumer 
 

 Op de vakantiebeurs in januari jl. hebben wij het boekje ‘Een rondje Baltische landen’ 

meegenomen na een gesprek met u en uw enthousiaste toelichting. Dit leidde er toe dat 
mijn echtgenote en ik - in plaats van naar Zuid-Italië – in mei met de caravan een 
prachtige rondreis van 8 weken door de Baltische landen hebben gemaakt, waarbij uw 
boekje een echte gids was naar bijna 25 campings.  Veel voor ons onbekend natuur- en 
stedenschoon! 
Bert Visman, Gouda 



 

 
 

 

melodieën van de drie volksliederen: 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 


