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Może pojedziemy gdzieś indziej…. 

 
 

 

  
 

Wycieczka 
    po 
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Godna polecenia ! 
 
 



Wstęp 
Na targach turystycznych Vakantiebeurs  w Utrechcie w styczniu 2017 r. rozmawiałem z 

licznymi Holendrami, przedstawiając  im na prośbę kilku właścicieli kempingów na Litwie 
promocyjne informacje dotyczące krajów bałtyckich. Łotewskie Stowarzyszenie Turystyki 
Kempingowej zwróciło się do mnie z prośbą o opracowanie materiału promocyjnego na ten 
temat, korzystając z mojego 10-letniego doświadczenia w zakresie turystyki kempingowej w 
tych trzech krajach bałtyckich zdobytego podczas mojej pracy jako inspektor obiektów 
kempingowych. Goście targów turystycznych pytali mnie już wielokrotnie, czy mogliby 
otrzymać ode mnie te informacje w formie elektronicznej lub w formie informatora. 
Wówczas nie miałem jeszcze żadnych konkretnych zapisków na papierze, ale przeważyła 
jednak chęć podzielenia się moimi doświadczeniami z zainteresowanymi. W ostatnim 
tygodniu poprzedzającym otwarcie targów kempingowych Caravana w Leeuwarden udało mi 
się opracować  i wydrukować tekst informacji. Stąd też na targach w Leeuwarden oprócz 
słownego przekazu mogłem zainteresowanym wręczyć również materiał informacyjny w 
formie pisemnej.   
 
Podczas wakacji letnich w 2017 r. spędzonych w tych trzech krajach bałtyckich narodził się 
pomysł wprowadzenia poprawek do moich zapisków i uzupełnienia ich zdjęciami jak też 
danymi GPS i adresami stron internetowych kempingów, które były mi już wtedy znane. 
Ostateczny rezultat moich wysiłków macie Państwo przed sobą. 
 
W przypadku jakichkolwiek nieścisłości proszę uprzejmie o kontakt, abym mógł odpowiednio 
zmienić te dane w kolejnej edycji informatora. Jeśli nie podano inaczej, ceny wskazane 
przeze mnie w tym informatorze obowiązywały w lecie 2019 r. 
 

W międzyczasie została wydana czwarta edycja broszury w języku niderlandzkim oraz druga 
w języku niemieckim. A to jest pierwsza edycja informatora w języku polskim! Ceny jednego 
noclegu na kempingu wahają się pomiędzy € 18,-- a € 22,-- w przypadku przyczepy 
kempingowej lub kampera dla 2 osób plus podłączenie elektryczne. Przy każdym kempingu 
podaję rozpiętość cen zgodnie z posiadaną przeze mnie informacją: 

€ = tańsze od przeciętnej ceny  

€ = przeciętna cena od € 18,-- do € 22,-- 

€ = droższe od przeciętnej ceny 

 
W przypadku pytań proszę się ze mną skontaktować, aby rozwiać wszelkie ewentualne 
wątpliwości.    
 
Udanych wakacji! 
 
Evert van Beilen 
 
+31 (0)181-617028 
vanbeilenbakker@hetnet.nl 

 
Tekst (lato 2019) i  lay out: Evert van Beilen, Spijkenisse, Niderlandy 
Tłumaczenie: Jolanta Goedhart - Piekałkiewicz, Spijkenisse, Niderlandy 
Druk: Juris Leimanis, Kemping Apalkalns, Łotwa 
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Informacja ogólna 
Trasę opisaną w niniejszej broszurze mogą odbyć swobodnie turyści biwakujący pod   

namiotem lub poruszający się przyczepą kempingową bądź kamperem. Dwa tygodnie urlopu 
na jej przebycie to jednak trochę za mało. Aby zwiedzić najważniejsze miejsca i zaliczyć całą 
podaną przeze mnie trasę potrzeba minimalnie trzech do czterech tygodni. 
Zdecydowałem się na rozpoczęcie podróży na wschodzie, przesuwając się dalej na północ,  
a później stamtąd w kierunku południowym. Wschodnia część niezbyt przyciąga turystów: 
szczególnie na Łotwie można znaleźć stosunkowo zacofane obszary o niskim natężeniu 
ruchu, ale za to zalesione z bogatą przyrodą, jak też tereny rolnicze. We wschodniej części 
jest stosunkowo niewiele kempingów. Stan nawierzchni dróg jest zadowalający, choć 
czasem trafiają się też gorsze odcinki. Natomiast część północna i zachodnia są bardziej 
atrakcyjne dla turystów, stąd stan nawierzchni dróg jest tam znacznie lepszy.  
Liczba noclegów na danym kempingu zależna jest od długości zaplanowanego urlopu. 
Podaną trasę można oczywiście w dowolnej chwili zmienić bądź skrócić w zależności od 
potrzeb. Zatem najbardziej logicznym podejściem będzie samodzielne ustalenie trasy,   
a zawarte w tej broszurze informacje mogą być przy tym pomocne  i posłużyć jako sugestie. 
Najlepszy okres na odwiedzenie tego regionu ze względu na temperaturę i opady to okres 
od końca maja do połowy września.  
 

Poglądy/stereotypy   
Poglądy bądź stereotypy najczęściej powtarzane przez ludzi, którzy jeszcze nigdy nie byli  
w krajach bałtyckich, to stwierdzenia, że na pewno: 
-1 jest tam niebezpiecznie  
-2 jest tam zimno 
-3 stan dróg jest tam bardzo zły.  
 

Reakcja na powyższe 3 poglądy i stereotypy: 
Stereotypy 1 i 2 nie mają absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością. Po pierwsze podczas 
moich trzech pobytów w czasie letnich wakacji w tych trzech krajach nigdy nie spotkało 
mnie nic, co można by nazwać przestępczością. Po drugie w tych krajach panuje raczej 
klimat lądowy, a nie morski, co z kolei oznacza: mroźne zimy i upalne lata, w każdym razie 
temperatury w lecie są tam z reguły znacznie wyższe niż w Niderlandach. Oczywiście 
również w tych krajach zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne.  
Odnośnie punktu 3 chcę podkreślić, że w ostatnim czasie dzięki finansowemu wsparciu z 
Funduszy Europejskich stan dróg znacznie się poprawił, podobnie, jak miało to miejsce w  
Polsce. Poruszając się głównymi drogami nie natrafimy na żadne problemy.   
 

Ogólne informacje dotyczące trzech krajów bałtyckich: 
- Z zasady używam tu pojęcia ‘kraje bałtyckie’ zamiast dawnej terminologii ‘republiki 
bałtyckie’, jak nas kiedyś uczono w szkole na lekcjach geografii czy historii dotyczących 
Związku Radzieckiego. Oczywiście najpoprawniej będzie, jeśli wymienimy nazwę każdego 
kraju z osobna. 
- Te trzy kraje uzyskały niepodległość w 1991 wyzwalając się po wielu latach spod władzy  
  Związku Radzieckiego. 
- Na miejscu można się najlepiej porozumiewać po angielsku lub niemiecku.   
- Kontrola paszportów należy już do przeszłości, podobnie jak kontrole graniczne.  
- We wszystkich trzech krajach bałtyckich oficjalną walutą jest euro (€) i wszędzie dostępne  
  są bankomaty.  
- Jeśli chodzi o codzienne zakupy: nie zabierać ze sobą zapasów; wszystko można kupić! 



- Obszar: pod względem obszaru Polska w porównaniu z Litwą, Łotwą i Estonią jest prawie 
6,5-krotnie większa; również większa jest tu gęstość zaludnienia, tzn. ok. 125 osób/ km2 

w przeciwieństwie do ok. 30 osób/ km2 w krajach bałtyckich. 
Poniżej dokładne liczby: 
 

info: google (luty 2020) Powierzchnia w km2 Liczba mieszk. 

Estonia 45.226 1.325.000 

Łotwa 64.589 * 1.920.000 

Litwa 65.300 2.794.000 

ogółem 175.115 6.049.000 

   

Polska 312.679  38.476.269 
* z czego ok. 200.000 mieszka zagranicą 

 

- Wschodnią część Estonii i Łotwy zamieszkują głównie Rosjanie, stanowiący jedną czwartą 
populacji obu krajów. Na Litwie stanowią oni tylko 2% ogólnej liczby mieszkańców. Ci 
rosyjskojęzyczni mieszkańcy, często niewładający językiem danego kraju, znajdują się w 
niekorzystnym położeniu w porównaniu ze zintegrowaną ludnością rdzenną. 
- Ceny paliwa: paliwo w Estonii jest ok. 15 % droższe niż w Polsce. Natomiast poziom cen  
paliwa na Łotwie i Litwie jest mniej więcej taki sam, jak w Polsce. 
- Zarówno w Estonii, jak też na Łotwie i Litwie biwakowanie i kemping na dziko są oficjalnie 
niedozwolone, choć ogólnie tolerowane, czyli jest to możliwe w przeciwieństwie do Polski, 
gdzie obozowanie na dziko jest absolutnie zabronione! Kemping na terenie chronionych 
obszarów przyrodniczych jest również w krajach bałtyckich zabroniony. 
- W tych krajach, jak też na niektórych polach kempingowych w Polsce, szczególnie tych 

mniejszych, nie należy do rzadkości, że są one przez cały weekend wynajęte na potrzeby 
większych grup. Wtedy pole kempingowe jest niedostępne dla pojedynczych gości. Dlatego 
warto z góry zadzwonić lub sprawdzić na stronie internetowej obiektu, czy nocleg  
w danym terminie jest tam możliwy. Na takie sytuacje warto zawsze mieć plan B! 
Szczególnie w pierwszych dniach sierpnia istnieje ryzyko, że kemping jest wynajęty dla 
grupy, ponieważ w tym okresie wiele rodzin organizuje tradycyjne spotkania, aby uczcić 
pamięć zmarłych i w tym celu wynajmuje często cały obiekt, jak np. restaurację lub pole 
kempingowe. Miejsca, w których mi się to przydarzyło, oznaczam emotikonem: . 

 
() = miejsca warte zobaczenia, podane w folderze dotyczącym tych trzech krajów. 

- We wszystkich trzech krajach zegarki należy przesunąć o godzinę do przodu.  
 

 

 
 
Rundka po krajach bałtyckich  
Najpierw na Litwę. Kilka kilometrów przed wjazdem na obszar Litwy ostatni nocleg na 
kempingu w Polsce ‘’U Haliny’ w Wigrach (gps: N54-03-13 i E23-05-58): jedź drogą 653 z Suwałk 
do Sejn, 14 km na wschód o Suwałk. Zjazd na Wigry, kierunek klasztor – dojazd wskazany 
jest na tablicach informacyjnych. Przyjemny kemping w pobliżu starego i słynnego zespołu 
klasztornego, który także warto zwiedzić. Restauracja na kempingu oferuje smaczne polskie 
potrawy po przystępnych cenach. Jest malowniczo położony nad jeziorem; urządzenia 

sanitarne średniej jakości, częściowo nowe (2019). GODNY POLECENIA! 



 
 

  
               Widok na klasztor z kempingu U Haliny                                                       kemping U Haliny 

 
Na granicy pamiętać o przesunięciu zegarków o godzinę DO PRZODU: czyli tracisz 1 

godzinę! A potem na kemping miejski w Druskiennikach €. (gps: N54-00-33 i  E23-58-39, 

www.camping.lt) 
7 km na wschód od kempingu znajduje się ‘niecodzienne’ muzeum, Grūtas Parkas, gdzie 
można obejrzeć kolekcję sowieckich pomników i pociąg, jakim przewożono więźniów do 
łagrów oraz strażnice, a w tle rozbrzmiewają z głośników radzieckie pieśni wojskowe;  
obiekt warty obejrzenia (). 

 

  
                               kemping w Druskininkai                                                            muzeum Grūtas Parkas 

 

WILNO 
 

Zwiedzanie Wilna: 

Jeśli masz mało czasu: udaj się na kemping miejski Vilnius City Camping € (gps: N54-40-49 i 

E25-13-33, www.vilnius-camping.lt) = (porośnięty trawą teren niedaleko hali kongresowej), ok. 6 
km od centrum miasta. Do historycznego centrum można dojechać autobusem. (Uwaga! w 2020 

kemping ten ma zostać przeniesiony w miejsce położone jeszcze bliżej podanych współrzędnych GPS; w czasie 
przygotowywania tej broszury informacja ta nie była mi jeszcze znana.) 

 

Jeśli masz więcej czasu: to udaj się na ‘niderlandzki’ kemping ‘De Harmonie’ € 

(Harmonia) ekspolatowany przez Holendra Wima Braunsa (gps: N54-30-27 i E24-53-23, 

www.harmonielitouwen.nl), położony 33 km od centrum Wilna w bardzo zadbanym i pięknie 
utrzymanym parku, dobra obsługa, wygodny dojazd nową wyasfaltowaną drogą (2019), 
bezpłatny przewóz do stacji kolejowej; 
 

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


   
kemping Harmonie 

 

 
Wilno 

 

Albo udaj się na kemping Slēnyje €  (gps: N54-40-8 i E24-55-47, www.camptrakai.lt), usytuowany  

32 km na zachód od centrum Wilna wzdłuż północnego brzegu jeziora. O tym kempingu 
informuje tablica przy drodze 107. Roztacza się stamtąd przepiękny widok na jezioro oraz  
na położony na drugim brzegu i widoczny w oddali zamek w Trokach (Trakai).  
Koniecznie należy zwiedzić stare miasto oraz fantastyczny zamek w Trokach (). 

 

REZERWAT PRZYRODY  
 
Po zwiedzeniu Wilna kontynuujemy naszą podróż na północ drogą A14. Zanim dotrzemy do 
malowniczego rezerwatu przyrody można zatrzymać się na nocleg na kempingu Obuoliū 

sala, ‘Wyspa jabłek’ €   (gps: N55-09-38 i E25-18-36, www.appleisland.lt) położonym na południowy 

zachód od Molėtai. GODNY POLECENIA. Ten usytuowany na wyspie kemping, założony 

swego czasu przez Holendra, dysponuje wieloma stanowiskami dla namiotów i przyczep 

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


 
 

campingowych lub kamperów. Stanowiska dla kamperów wyposażone są w kamienne 
podłoże; teren porośnięty jest trawą i wszędzie są krany z wodą, skrzynki z prądem, jak też 
stoły do pikniku. Na kempingu jest też restauracja. Dojazd do obiektu jest po drodze 
wyraźnie oznakowany. 
 

  
kemping Obuoliū sala 

 
Następnie jedziemy dalej całkiem dobrze przejezdną drogą 114, do tego ładnie położoną w 
lesistej okolicy, prowadzącą z Molėtai w kierunku Ignalina. Po drodze w Palūšē jest również 
skromny kemping położony blisko jeziora ……NIE podano o nim informacji w broszurze …… 

(gps: N55-19-40 i E26-06-19). Stamtąd kierujemy się do granicznego miasta Zarasai, aby zatrzymać 

się na miejskim kempingu € gdzie najczęściej recepcja jest nieobsadzona  (gps: N55-43-06 i E26-

13-20, www.kempingas.zarasuose.lt) (pracownik znający język niemiecki jest osiągalny telefonicznie). Ten kemping leży 
nad samym jeziorem, do którego można zejść z kempingu kamiennymi schodami. Dobra 

lokalizacja i nienajgorsze urządzenia sanitarne. 
 
Dla miłośników ciszy i spokoju: po przekroczeniu granicy łotewskiej skierować się do miasta 
Daugavpils (Dyneburg). Na południowy zachód od miasta znajduje się ciekawy do 
zwiedzenia obiekt, mianowicie rosyjska twierdza obronna z początków XIX wieku, częściowo 
odrestaurowana. Twierdza ta została zbudowana przez Rosjan w celu odparcia wojsk 
francuskich w czasie wojny napoleońskiej. W odrestaurowanej części fortu usytuowane jest 
muzeum poświęcone amerykańskiemu malarzowi Markowi Rothko (urodził się jako Marcus 
Rothkowitz). 

Kontynuujemy podróż w kierunku północno -wschodnim na kemping Siveri € (gps: N56-01-20 i 

E27-24-08, www.campsiveri.lv): fantastyczne miejsce - cisza i spokój, można zanurzyć się w 
lekturze lub w wodach jeziora – być może będziesz jedynym gościem na kempingu…… (co 

prawda ostatni 3-kilometrowy odcinek drogi to raczej tylko wyboje, ale da się przejechać.) 
 

  
kemping Siveri 

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


Jeśli zapragniesz jeszcze więcej ciszy i spokoju: to skieruj się na północ przez Dagda i 
Rēzekne do Alūksne. 
Chcąc zaliczyć tę trasę w jeden dzień należy pamiętać o tym, że będzie to męczący DZIEŃ 
JAZDY, ponieważ na przejechanie 250 km potrzeba co najmniej 5 godzin! Stan nawierzchni 

dróg jest po części średni, a do tego droga w jej początkowym odcinku pełna zakrętów, wije 
się w pagórkowatym terenie. Jednak widoki są przepiękne, a ruch raczej niewielki. Końcowy 
prosty odcinek drogi do Alūksne jest raczej nudny pod względem krajobrazu. 
Jeśli przeznaczysz na ten odcinek dwa dni (bo masz więcej czasu lub uznasz jednodniowy 
przejazd za zbyt męczący), możesz zatrzymać się po drodze na nocleg w Dzerkali, 15 km na 
wschód od Rēzekne, jadąc w kierunku Lucyna (Ludza) drogą A12. Kemping ten położony w 

pobliżu obiektu sportowego i portu nieopodal jeziora Cirma (Cirma ezers) €  (gps: N56-32-50,1 

i  E27-35-20,0, www.dzerkali.lv)  dysponuje obszernymi stanowiskami dla kamperów. W ten sposób 
można podzielić tę długą trasę z Siveri do Alūksne na dwa etapy. 
 

   
Dzerkali 

 
Z Dzerkali udajemy się dalej na wschód do miasta Lucyn (Ludza), gdzie warto odwiedzić 
sklep ze sztuką ludową i atelier, w którym organizowane są też warsztaty etnograficzne.  

Ponadto można tam zwiedzić ruiny zamku krzyżackiego. Obydwie atrakcje znajdują się w 
centrum, w pobliżu Biura Informacji Turystycznej. 
Z Lucyna trasa prowadzi do Alūksne przez Karsava i Balvi wzdłuż najbardziej na wschód 

wysuniętej drogi na Łotwie, która przebiega w bliskim sąsiedztwie granicy z Rosją, a z  
daleka w lesie widoczne są zapory i wieża obserwacyjna. W Alūksne znajduje się najbardziej 
na wschód wysunięty kemping – zbliżając się do wschodniej granicy miasta skręcić w lewo 
w kierunku Pleskava iela – dalej dojazd jest oznakowany. Kemping ten położony jest nad 

jeziorem. Dokładny adres: EZERMALAS 44 € =jest to zarazem nazwa tego małego, ale 

przyjaznego, rodzinnego kempingu (gps: N57-26-16 i E27-6-21, www.ezermalas44.lv) …… NIE jest on 
podany w broszurze; możesz tu w ciszy popływać w jeziorze, podelektować się lekturą lub  

lampką wina siedząc z nogami zanurzonymi w wodzie przy widoku zachodzącego słońca 
…….  Do największych atrakcji Alüksne należy zlokalizowane w centrum miasta Muzeum 

Biblii, posiadające w swoich zbiorach najstarszą biblię na Łotwie. Ponadto warto odbyć 
przejażdżkę kolejką wąskotorową z parową lokomotywą na trasie z Alūksne do Gulbene (). 

 

  
kemping Ezermalas 44 

http://www.dzerkali.lv/
http://www.ezermalas44zarasuose.lt/


 
 

Z Alūksne drogą prowadzącą do przygranicznej miejscowości Ape dojeżdżamy do drogi 

szybkiego ruchu i skręcamy w prawo w kierunku na Võru (w Estonii) na drogę przebiegającą 

przez rezerwat przyrody. 
 

TARTU 
 
Z Võru udajemy się w kierunku Tartu, dawnej stolicy i obecnie drugiego co do wielkości 
miasta Estonii, słynnego z najstarszego w kraju uniwersytetu. W centrum przy rynku jest 
kilka restauracji, gdzie można całkiem dobrze zjeść po przystępnych cenach. Aby liznąć 

trochę kultury warto wejść na wzgórze katedralne, aby zwiedzić ruiny katedry, jednego 
z najwspanialszych zabytków gotyckiej architektury sakralnej w Estonii. 
 

  
                                      Tartu, centrum miasta                                                                     Tartu, ruiny katedry 

 
Jest kilka możliwości dojazdu i noclegu w celu zwiedzenia Tartu: 
1- jadąc przez Põlva na jeden z dwóch kempingów położonych na południowy wschód od 

Tartu: 

- kemping Kassioru Puhkemaja € (gps: N58-08-31 i E27-00-48, www.kassioru.ee), usytuowany nad  

potokiem, po którym organizowane są spływy kajakowe.  
 

  
                                   kemping Kassioru                                                                         kemping Salamaa 

 

- usytuowany w lesie kemping Taevaskoja Salamaa € (gps: N58-06-20 i E27-02-18, 

www.estcamping.ee). Z obydwu kempingów dojazd do Tartu jest bardzo prosty. 

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


2- jadąc w kierunku Elva na kemping Waide Motell €  (gp s: N58-13-12 i E26-22-07, www.waide.ee), 

obszerny kemping, na którym jest też restauracja. Ten kemping, położony ok. 25 km na 

północ od miasta, jest dobrą bazą wypadową na zwiedzanie Tartu. 
 

  
kemping Waide Motell 

 

3- wizyta w Tartu przejazdem: skierować się do Tartu drogą 263; samochód można 
zaparkować gdzieś w pobliżu centrum na parkingu przy sklepach zlokalizowanych na 

PÓŁNOC od rzeki oraz centrum, a stamtąd udać się pieszo na zwiedzanie Starówki. 
Przyjemną propozycją może być wizyta w Ogrodzie Botanicznym, usytuowanym pomiędzy 
dwoma mostami na południowym brzegu rzeki.  
 
Jeśli na pobyt w Tartu masz mało czasu i chcesz ominąć północno-wschodnią część Estonii  
i skierować się od razu do stolicy kraju – Tallinna – to po drodze warto odwiedzić 
historyczną miejscowość Viljandi. Znajdują się tam ruiny zamku z końca XIII wieku, a na 
teren zamkowy prowadzi wiszący czerwony most. Na nocleg można udać się do położonej 
niżej części miasta, na parking usytuowany wzdłuż rzeki przy obiekcie sportowym (parking 

darmowy) bądź też na kemping Vaibla Pukhekeskus € w pobliżu Leie (gps: N58-24-31 i E26-03-04, 

www.vaiblapuhkekeskus.ee) na północnym brzegu jeziora Võrtsjärv.   
 
Jeśli na pobyt w Tartu masz dużo czasu – to udaj się w kierunku północnym drogą 3 na  

kemping Mereoja €  w Lääne-Virumaa  (gps: N59-25-47 i E26-57-21, www.mereoja.eu). Ten 

malowniczy kemping położony jest ok. 20 m nad poziomem morza, więc jeśli chcesz sobie 

popływać, zabierz ze sobą drabinkę! Ten kemping jest szczególnie godny polecenia ze 
względu na dobre i nowoczesne urządzenia sanitarne, zadbane stanowiska, w tym całkiem 
nowe dla kamperów (2019) i gościnne przyjęcie. Jest to też kemping przyjazny dla dzieci.   

 

  
kemping Mereoja 

 

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


 
 

Stamtąd warto udać się do przygranicznego miasta Narva, jak również zwiedzić zabytkowy, 

prawosławny zespół klasztorny Pūhtitsa w Kuremäe, na południowy wschód od Jõhvi.  
 

Dalej trasa przebiega w kierunku zachodnim, a po drodze kemping Lepispea Caravan & 

Camping €  w Lahemaa (gps: N59-34-33 i E25-56-11, www.lepispea.eu) stanowi godną polecenia 

możliwość noclegu. Z kempingu tylko kilka kroków do jeziora. Kemping ten dysponuje  
obszernym terenem składającym się z dwóch pól i świetnie nadaje się dla liczniejszych grup. 
Ogromną zaletą tego miejsca jest atrakcyjna lokalizacja na obszarze dzikiej przyrody, a 
dodatkowo można też zwiedzić piękny zespół pałacowo- parkowy w Palmse. 
 

  
kemping Lepispea 

 
- DZIEŃ JAZDY do Tallinna. 
 

TALLINN 
 

 
Tallinn, widok Górnego Miasta  

http://www.lepispea.eu/


Udajemy się na kemping Vanamõisa € (gps: N59-19-50 i E24-32-23, www.caravanpark.ee) w Saue, 

położony na południowy zachód od Tallinna, który jest doskonałą bazą wypadową na 

zwiedzanie miasta. Około 800 m od kempingu znajduje się stacja kolejowa, i po 25 
minutach jazdy pociągiem (19 km) wysiada się w pobliżu centrum. Idealne rozwiązanie: cały 
dobytek na kempingu, więc swobodnie można udać się na spacer po Tallinnie, zaczynając 

od średniowiecznej Starówki, składającej się z dwóch części: Górnego Miasta, położonego 
na wysokim, wapiennym wzgórzu i Dolnego Miasta, rozciągającego się u jego stóp. Spacer 
GODNY POLECENIA! Wskazówka dla rowerzystów: z kempingu można dojechać ścieżką 
rowerową do zabytkowego centrum Tallinna. 
 

  
                 kemping Vanamõisa w Saue                                                                      Tallinn 
 

Na północ od Starówki usytuowane są też dwa (droższe) kempingi w dzielnicy Pirita, w 

pobliżu drogi przelotowej prowadzącej na północ. Najpierw Tallinn City Camp €  (gps: N59-26-

53 i E24-48-29) położony ok. 4,5 km na północ od Starego Miasta, niestety niestrzeżony teren 
w pobliżu hali sportowej z możliwością korzystania z urządzeń sanitarnych wewnątrz hali.   

Dalej w odległości ok. 7 km na północ od Starego Miasta usytuowany jest kemping Pirita 

Harbour Kämping € (gps: N59-28-4 en E24-49-25), jak sama nazwa sugeruje: na terenie portu, 

co oznacza nocleg pomiędzy łodziami. Urządzenia sanitarne są tam średniej jakości w dość 
ograniczonym zakresie. Z obydwu kempingów łatwo dojechać do centrum zarówno 
autobusem, jak też rowerem.  

 
Jeśli masz w Tallinne więcej czasu (jeden dzień): warto kupić w kasie portu (wychodząc z 
dworca udać się na północ) bilet powrotny dzienny na prom do Helsinek (koszt najtańszego 
biletu powrotnego dla pieszego ca. € 30,--! (informacja z lipca 2019). 
 
Jeśli masz mało czasu: pomiń wyspę Saaremaa i udaj się prosto do Pärnu. 
Jeśli masz więcej czasu, aby zwiedzić wyspę Saaremaa: udaj się na niewielki, ale 

przyjazny kemping Pikseke €  (gps: N58-55-41 i E23-32-13, www.campingpikseke.com) w Haapsalu. 

Niewielkie miasto Haapsalu posiada malownicze centrum, ruiny zamku oraz drewniany 
dworzec kolejowy z zadaszonym peronem.  
 

 
kemping Pikseke 

http://www.caravanpark.ee/
http://www.campingpikseke.com/


 
 

WYSPA SAAREMAA 
 

Następnego dnia z kempingu Pikseke udajemy się na wyspę Saaremaa (Sarema) (przejazd 

promem kosztuje € 14,80 w jedną stronę za kamper i 2 osoby, informacja z sierpnia 2019). 

 

 
Prom na wyspę Saaremaa 

 
Na wyspie warto zobaczyć krater meteorytu Kaalii () oraz zamek w Kuressaare (). 
 

  
                                   Zamek w in Kuressaare                                       krater uderzeniowy meteorytu Kaalii w pobliżu Kuressaare  

 
W Kuressaare jest kilka możliwości noclegu:   

1- dla zwolenników małych kempingów godny polecenia jest kemping Piibelehe Guesthouse 

and Camping € (gps: N58-15-3 i E22-30-37, www.piibelehe.ee), …… NIE jest on podany w broszurze…. 

niewielki, ale za to cichy i przytulny kemping na obrzeżach miasta. Na pierwszym większym 
rondzie przed wjazdem do miasta zjechać na trzecim zjeździe – dalej dojazd jest już dobrze 
oznakowany. Kemping ten posiada piękny ogród, w którym można rozbić namioty, jak też   
8 stanowisk dla przyczep i kamperów. Stamtąd można śmiało zrobić sobie przejażdżkę 

rowerem do centrum i do zamku.  
Dla tych, którzy chcą zanocować w mieście Kuressaare w pobliżu zamku, dobrym wyborem 

będzie kemping usytuowany przy hotelu Spa Hotell ‘Meri’ €. Recepcja znajduje się w hotelu, 

w którym można też za opłatą skorzystać z prysznica.   

http://www.piibelehe.ee/


 
Piibelehe Guesthouse and Camping 

 

Około 20 km dalej w Salme znajduje się kemping Tehumardi € (gps: N58-10-46 i E22-15-15, 

www.tehumardi.ee), godny polecenia adres. Kemping ten ma możliwość przyjęcia większych 
grup i posiada obszerne stanowiska parkingowe. Po drugiej stronie drogi jest brzeg morski,  
do którego dotrzemy dosłownie w parę minut spacerkiem przez wydmy. 
Na południowym krańcu wyspy znajduje się godna polecenia restauracja rybna, a przy okazji 
można zwiedzić tam dość osobliwe muzeum, w którego zbiorach znajdują się powojenne 

pozostałości, takie jak skrzydła samolotowe, puszki z amunicją, hełmy, flagi nazistowskie, 
aparatura łącznościowa …… jednym słowem różności wszelkiej maści. 
                           

                            kemping Tehumardi w Salme 

                             kemping Tehumardi w Salme                                       Parking dla kamperów przy Spa Hotell w Kuressaare 

 
Po opuszczeniu wyspy kierujemy się na południowy wschód w kierunku Pärnu. Jeszcze przed 
Pärnu mamy do dyspozycji dwa kempingi: 

- bardziej odległy kemping na łonie natury Ermistu Puhkeküla €  (gps: N58-21-18 i E24-00-11, 

www.ermistu.ee), usytuowany w cichej i pięknej okolicy ok. 15 km na południe od drogi do 
Pärnu, gdzie można biwakować nad pięknym jeziorem, a przy okazji wybrać się na ryby, 

http://www.tehumardi.ee/
http://www.ermistu.ee/


 
 

- bądź też kemping wiejski Solar Caravan Park € (gps: N58-25-27 i E24-21-45, www.solarcaravan.ee), 

całkiem nowy (!) kemping otwarty 1 maja 2018, położony 9 km na zachód od Pärnu i 

posiadający dobre urządzenia sanitarne. Ma on przyszłość i warto go odwiedzić! 
 

   
kemping Solar Caravan Park 

 
Jeśli po opuszczeniu wyspy Sarema zatęsknisz za miastem, do tego położonym nad zatoką, 
gdzie jest sporo knajpek i gdzie można skorzystać z kąpieliska, udaj się do Pärnu,  

a kemping Konse Motel & Karavan Camping € (gps: N58-23-05 i E24-31-35, www.konse.ee) to 

właściwy adres. Ten popularny kemping położony jest w strategicznym punkcie pomiędzy 
Tallinnem i Rygą oraz pomiędzy wyspą Sarema i Tartu, dlatego odwiedzają go liczni 
zagraniczni turyści, w tym głównie Finowie. Chętnie biwakują tu także większe grupy.  
 

                 
 kemping Konse Motel & Karavan  

   
Znów zatęskniłeś za absolutną ciszą, aby móc oddać się lekturze? A do tego popływać sobie 

w jeziorku? Przekrocz w takim razie granicę z Łotwą i udaj się na kemping Meža Salas €   

(gps: N57-28-54 i E24-33-50, www.mezasalas.lv) – malownicze miejsce! Ostatnie 4 km drogi to niestety 
same wyboje, ale pomimo tego WARTO tam pojechać,  albo  

- wybierz się dalej na południe, na kemping Jūrasdzeņi €  (gps: N57-29-24 i E24-22-59, 

www.jurasdzeni.lv). typowy kemping rodzinny usytuowany na plaży, przyjazny dla dzieci, 
dysponujący placem zabaw i wieloma możliwościami rekreacji, z pięknym widokiem na 

morze. W sezonie lepiej zarezerwować sobie tam miejsce z góry.   
  

http://www.solarcaravan.ee/
http://www.konse.ee/
http://www.mezasalas.lv/
http://www.jurasdzeni.lv)/


 
kemping Jūrasdzeņi 

 

PARK NARODOWY nad rzeką GAUJA  
 
W tej części Łotwy wśród dziewiczej natury położonych jest szereg kempingów. W 

miejscowości Raiskums, kilka kilometrów od Cesis, na terenie parku narodowego 
rozciągającego się wokół rzeki Gauja usytuowany jeden z najpiękniejszych kempingów na 

Łotwie, który należy koniecznie zaliczyć: kemping Apaļkalns € (gps: N57-19-06 i E25-08-53, 

www.apalkalns.lv). Właściciel kempingu oferuje gościom wszelkie możliwe usługi. To świetne 
miejsce na wypoczynek i spływ kajakiem. W okolicy jest dużo tras spacerowych i 
rowerowych, a w folderach informacyjnych w różnych językach (w tym nawet w 
niderlandzkim!) można znaleźć informacje o tej ciekawej okolicy! GODNY POLECENIA! 

 

 
kemping Apaļkalns 

 

  
kemping Apaļkalns 

http://www.apalkalns.lv/


 
 

Kemping Apaļkalns usytuowany jest w odległości kilku kilometrów od miasteczka Cesis, 
gdzie można zwiedzić średniowieczny zamek (). Jakieś 25 km dalej w miejscowości 

Līgatne znajduje się sekretny sowiecki bunkier (), ukryty głęboko pod budynkiem swego 

rodzaju centrum spa lub sanatorium: warto zobaczyć (koszt zwiedzania z przewodnikiem € 10,-- od osoby,       

w ustalonych z góry godzinach, informacje z lata 2017). 
 

   
kemping Leiputrija 

 
Inny bardzo atrakcyjny kemping na łonie natury, usytuowany nad rzeką Gauja i będący oazą 

ciszy i spokoju to kemping Leiputrija € (gps: N57-05-23 i E24-26-41, www.leiputrija.com). Właściciel 

(znający dobrze język angielski) wytyczył szereg tras spacerowych i rowerowych po okolicy. 
Droga wiodąca na ten kemping jest średniej jakości, ale widok kempingu wynagradza w 
pełni trudy dojazdu. Na życzenie właściciel kempingu może zorganizować spływ i załatwić 
kajaki, jak też zawieźć chętnych na pomost, a następnie odebrać w punkcie końcowym. 

Inne kempingi w parku Gauja, na 
które warto zwrócić uwagę, to: 

- kemping Ozolkalns € (gps: N57-17-39 i 

E25-13-19, www.ozolkalns.lt), znakomicie 
nadający się na spływy kajakowe; 

- kemping Zviguļi € (gps: N57-07-31 i  E24-

41-07, www.zviguli.lv), świetne miejsce na 

krótki pobyt; zlokalizowany przy 
drodze A2 obok hotelu, w pobliżu 

parku narodowego nad rzeką Gauja. 
Stamtąd można łatwo dojechać do 

Rygi autobusem.                                                     hotel/kemping Zviguļ 
                                                          

                                                         RYGA 
 

 
Ryga 

http://www.leiputrija.com/
http://www.ozolkalns.lt/
http://www.zviguli.lv/


 
Ryga 

 

  
Ryga 

 
Jeśli masz wystarczająco dużo czasu na zwiedzanie Rygi: 

to wymieniony powyżej kemping Leiputrija €  (gps: N57-05-23 i E24-26-41, www.leiputrija.com), ok. 25 

km od Rygi, jest doskonałą bazą wypadową na zwiedzanie miasta. Właściciel kempingu za 
niewielką opłatą zawozi gości do najbliższego przystanku autobusowego i odbiera stamtąd 
po powrocie……lub może też zawieźć gości aż do samej Rygi i odebrać po zwiedzaniu, ale 
już za nieco wyższą opłatą.       

 
Jeśli na zwiedzanie Rygi masz mało czasu: wybierz jeden z podanych poniżej kempingów: 

Riga City Camping € (gps: N56-57-23 i E24-04-42, www.rigacamping.lv), czyli obszerny parking   

usytuowany obok hali sportowej z urządzeniami sanitarnymi w hali. Do centrum miasta 
oddalonego ok. 1,5 km od tego kempingu idzie się piechotą około pół godziny. 

Druga możliwość to kemping położony 1 km dalej: Riverside Camping Riga €  (gps: N56-57-53 i 

E24-04-56, www.riversidecamping.lv), czyli parking usytuowany w porcie pomiędzy łodziami. 
Urządzenia sanitarne zainstalowane są w przenośnych kabinach. Przy odrobinie szczęścia  
trafi ci się miejsce parkingowe nad samą rzeką. 

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


 
 

Wysokość opłat postojowych na obu kempingach jest porównywalna. Z obydwu kempingów 
można też dojechać do centrum miasta rowerem. W centrum Rygi łatwiej jest się jednak 

poruszać pieszo niż rowerem ze względu na wybrukowane kostką ulice. 

 
Jeśli zostało ci trochę czasu: wybierz drogę P85 w południowej części przebiegającą 

wzdłuż rzeki w kierunku na wschód i udaj się na kemping Sniedzes € (gps: N56-48-42 i E24-33-45, 

www.campingsniedzes.lv) do którego dojazd jest dobrze oznakowany. Położony on jest na 
obszernym i zacisznym terenie w pobliżu rzeki Daugava – zadowoleni będą z niego 

szczególnie miłośnicy ciszy i wędkarstwa. 
 

  
kemping Sniedzes 

 

Nasza trasa prowadzi dalej na kemping Labirinti € (gps: N56-33-49 i E24-10-5, www.labirinti.lv), cichy 

kemping (rodzinny) na zalesionym terenie, dysponujący obszernym i oryginalnie 
wyposażonym placem zabaw dla dzieci, położony ok. 48 km na południe od Rygi i 4 km na 
południe od Iecava. Dojazd do kempingu wzdłuż drogi A7 jest dobrze oznakowany. Stamtąd 

przejazd autobusem do Rygi zabierze ci tylko godzinkę czasu! Kemping Labirinti stanowi 
doskonałą bazę wypadową na zwiedzanie słynnego zespołu pałacowego Rundāle (), 

określanego mianem "łotewskiego Wersalu". 
 

 
kemping Labirinti 

http://www.campingsniedzes.lv/
http://www.labirinti.lv/


 
Pałac Rundāle  

 

GÓRA KRZYŻY  

 
Jeśli masz mało czasu po wyjeździe z kempingu Labirinti: udaj się na południe przez 
Jelgava, aby zwiedzić sławną Górę Krzyży - Kryžių kalnas () położoną 10 km na północ od 

miasta Szawle (Šiauliai). Miejsce GODNE POLECENIA! 
 

 
Góra Krzyży w pobliżu Szawle 



 
 

W niedalekiej odległości od Góry Krzyży znajdują się liczne kempingi – oto kilka z nich:     

1 – skromny kemping Sunny Night Camping €  (gps: N56-09-23.9 i E23-32-0.52, www.sunnynights.lt)   

zlokalizowany wzdłuż drogi A12, ok. 17 km na północ od Góry Krzyży. 

 

2 – dość drogi kemping Dvarkiemis € (gps: N55-51-53 i E23-10-20, www.dvarkiemis.com) w odległości 

ok. 27 km od Góry Krzyży, na południowy zachód od Szawle, w miejscowości Bubiai. 
Zbudowane z głazów budowle tworzą trochę baśniową scenerię.   
 

3 – niewielki ale przytulny kemping Kurtuvėnai € na terenie rezerwatu przyrody /skansenu, 

z licznymi stanowiskami i ładnym widokiem (gps: N55-49-38 en E23-02-47, www.kurtuva.lt), 
zlokalizowany ok. 35 km od Góry Krzyży w Kurtuvėnai, na południowy zachód od Szawle      
(Šiauliai). GODNY POLECENIA! 
 

  
kemping Kurtuvėnai 

 

Jeśli masz wystarczająco dużo czasu po wyjeździe z kempingu Labirinti, aby 
odwiedzić zachodni kraniec Łotwy: przesuń obejrzenie położonej na Litwie Góry Krzyży o 

tydzień i skieruj się z kempingu Labirinti w kierunku północno-wschodnim przez Jelgava 
(P93, P99 en P101) na drogę A10 w kierunku Widawy (Ventspils). Nad jeziorem Usmas 
znajduje się szereg kempingów, z których dwa warto polecić ze względu na ich zalety: 
 
Usytuowany 50 km na wschód od Widawy (Ventspils) na wschodnim brzegu jeziora duży 

kemping Bukdangas € (gps: N57-11-22 i E22-12-46, www.bukdangas.lv), z pokaźną liczbą stanowisk 

kempingowych to wymarzone miejsce dla wędkarzy. Ostatni liczący 4 km odcinek drogi 
pokryty piachem/ żwirem jest całkiem dobrze przejezdny.  

 

  
kemping Bukdangas 

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


Z kolei 45 km na wschód od Widawy (Ventspils) na północnym brzegu jeziora znajduje się 

dobry kemping Usma Spa Hotel & Camping € (gps: N57-14-26 i E22-10-16, www.usma.lv). Dojazd do 

tego kempingu-spa jest dobrze oznakowany (drogą dojazdową przy stacji benzynowej). 
Idealne miejsce dla lubiących spokój, ciszę i relaks przy lekturze, kąpiel w jeziorze oraz…… 
dla smakoszy kulinarna różnorodność w dobrej restauracji. GODNY POLECENIA! 
 

  
kemping Usma   

 
Jeśli zdecydujesz się pojechać na zachodni kraniec Łotwy, to godnym polecenia miejscem na 

nocleg jest dość zaludniony kemping miejski Ventspils Piejūras Kempings €  (gps: N57-23-01 i 

E21-32-14, www.camping.ventspils.lv) w Widawie (w pobliżu dużego placu zabaw). 

A stamtąd udajemy się na południe do Lipawy (Liepaja). Sporo jest tu pozostałości z okresu 
sowieckiego panowania, które warto obejrzeć.    
Na północ i na południe od Lipawy wzdłuż wybrzeża w niedużej odległości od plaży 
zlokalizowane są liczne kempingi. Jeden, którego pod żadnym pozorem nie można  

pominąć, to: BB-camping w Lipawie €  (gps: N56-33-50 i E21-01-02, www.bbcamping.lv), dość nowy, 

dobrze utrzymany kemping rodzinny, dysponujący obszernym terenem i możliwościami 
uprawiania sportów wodnych, usytuowany na północy miasta około 1 km od plaży. To 
pierwsza lub ostatnia możliwość noclegu, jeśli przybywasz lub opuszczasz Litwę promem. 

 

  
BB-camping Liepāja 

 
Następnego dnia można udać się do Kłajpedy (Klaipėda) i zatrzymać się na miejskim 

kempingu Jūros kempingas €  (gps: N55-45-57 i E21-05-31, www.campingklaipeda.lt). Na zwiedzenie 

centrum miasta nie potrzeba specjalnie dużo czasu.  

http://www.usma.lv/
http://www.camping.ventspils.lv/
http://www.bbcamping.lv/
http://www.campingklaipeda.lt/


 
 

 
centrum Kłajpedy  

 
Jeśli masz mało czasu: to możesz pominąć wizytę w Parku Narodowym Neringa. 
Wtedy należy udać się w kierunku zachodnim, aby zwiedzić słynną Górę Krzyży w Szawle 
(Šiauliai) () (zobacz: informacja na poprzednich stronach), a następnie do Kowna 

(Kaunas) - zobacz informacja podana w dalszej części broszury). 
Jeśli masz wystarczająco dużo czasu: udaj się koniecznie do słynnego i jedynego w 

swoim rodzaju Narodowego Parku Mierzei Kurońskiej w Neringa. 
 

KRAJOBRAZ WYDMOWY NA MIERZEI W NERINGA 
 
Następnego dnia udajemy się na południe do Neringa, gdzie obowiązkowo trzeba zobaczyć 

słynne ruchome wydmy w parku Narodowym Mierzei Kurońskiej! ()! 
Poniżej kilka możliwości dojazdu: 

1- przejazd promem (€ 12,30 bilet powrotny) z Kłajpedy do Neringa, dalej drogą płatną (€ 20,--) 
przejechać ok. 50 km, aby dotrzeć na nocleg na dość drogim kempingu w Nidzie, Nidos 

kempingas €  (gps: N55-17-54 i E20-58-56, www.kempingas.lt) (€ 35,-- cena w sezonie). Czyli ogólnie rzecz 

biorąc będzie to dość kosztowna wizyta w tym rezerwacie, słynnym ze względu na jego 
bogatą faunę i florę. 
 

.  
Krajobraz wydmowy na Mierzei Kurońskiej w Neringa 

http://www.kempingas.lt/


2- udać się na nowy, tętniący życiem kemping portowy usytuowany ok. 31 km na południe 

od Kłajpedy, Drevernos Kempingas w Dreverna € (gps: N55-31-3.08 i E21-14-9.44, www.dreverna.lt)  

w północnej części rezerwatu, posiadający doskonałe warunki do uprawiania sportów 
wodnych. Stamtąd można przejechać promem, który kursuje kilka razy dziennie (koszt biletu 

powrotnego € 12,-- od osoby + rower) do Neringa, aby zobaczyć słynne ruchome wydmy. Prom przybija 
do brzegu w Juodkrantė, małej miejscowości mniej więcej na wysokości Šilutė. Kemping 
posiada restaurację, w której nożna całkiem dobrze zjeść.   
 

  
kemping w Dreverna 

 
Około 34 km na południe od kempingu znajduje się centrum ornitologiczne (). 
Następnie do Šiauliai, a potem na Górę Krzyży w Szawle (Šiauliai)  () (informacja podana 

jest kilka stron wcześniej), a potem do Kowna (Kaunas). 
 

KOWNO 
 

  
centrum Kowna (Kaunas) 

 

Jeśli masz mało czasu, ale chcesz mimo wszystko zobaczyć jeszcze Kowno: skieruj się do 
Kowna drogą szybkiego ruchu. Do dyspozycji są tam dwa kempingi miejskie: 

1- kemping Kaunas Campinn €  (gps: N54-54-57 i E23-50-00, www.campinn.lt), usytuowany wzdłuż 

drogi A5 (Ryga – granica z Polską) w pobliżu rzeki i plaży, albo 

  

    
Kaunas Campinn 

http://www.dreverna.lt/
http://www.campinn.lt/


 
 

2- kemping Kaunas City Camping € (gps: N54-56-03 i E23-55-05, www.kaunascamping.eu), duży 

kemping z obszernymi stanowiskami, usytuowany przy drodze A1 (Wilno - Kłajpeda), 

doskonale nadający się dla kamperów z przyczepami. Obok kempingu znajduje się najtańsza 
stacja benzynowa na Litwie.  
 

 
Kaunas City Camping 

 
Obydwa kempingi leżą w odległości ok. 4,5 km od centrum miasta, do którego można 
dojechać też na rowerze. W mieście warto zwiedzić Starówkę oraz pamiętający czasy 
krzyżackie zamek obronny w pobliżu rzeki Wilii.  

Przejechwszy kolejne 80 km znajdziemy się ponownie w Polsce. Wtedy nie zapomnij cofnąć 
zegarka o godzinę! 
 
Jeśli masz więcej czasu i chcesz trochę odpocząć przed wyjazdem do Kowna: 
skieruj się drogą A12 na południowy zachód, a następnie przy Skaudvilė na drogę nr. 198 
biegnącą na południe, potem przy Jurbarkas na drogę 141, którą dojedziesz do cichego i  

przytulnego kempingu Medaus Slėnis € (gps: N55-05-31 i E22-57-51, www.medaus-slenis.lt) w Šilinė. 

Kilka kilometrów od kempingu znajduje się zamek, który można zwiedzać, a obok zamku 
restauracja, w której można dobrze zjeść.   

Zwiedzanie Kowna: zobacz poprzednia strona.  
 

Następnego dnia udaj się na południe. W Mariampolu (Marijampolė) € (gps: N54-31-13 i E23-20-

30, facebook Marijampole Camping) na południe od miasta przy drodze 201 usytuowany jest ładny 
i zadbany kemping o tej samej nazwie, do którego dojazd jest dobrze oznakowany.    
 

  
kemping Marijampolė 

 
Z tego kempingu należy udać się w kierunku Kalwarii (Kalvaria) drogą 201, a następnie do 

Wisztyńca (Vištytus) drogą 200 wzdłuż granicy rosyjskiej na kemping Pušelė € (gps: N54-25-40 i 

E22-45-06, www.pusele.lt), malownicze i spokojne miejsce na wschodnim brzegu jeziora 
Wisztynickiego (Vyštitus), mniej więcej 15 km od granicy polskiej. To wyśmienite miejsce na 
ostatni nocleg przed drogą powrotną do Polski.  

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


  
kemping Pušelė 

 
Następnego dnia, udając się z powrotem do Polski, można wybrać bardziej oryginalny 
sposób przejazdu czyli “boczną” drogę, ciągnącą się wzdłuż brzegu jeziora. Nie zapomnij  

o cofnięciu zegara o godzinę! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowniczek: 

                                                                                
zero null nulle nulis 
jeden üks viens vienas  

dwa kaks divi du 
trzy kolm trīs trys 

cztery neli četri keturi  
pięć viis pieci penki 
sześć kuus seši šeši 

siedem seitse septiņi septyni  
osiem kaheksa astoņi aštuoni 

dziewięć üheksa deviņi devyni 
dziesięć kümme desmit dešimt 
dzień dobry tere päevast labdien laba diena  

dobry wieczór  tere õhtust labvakar labas vakaras 
dziękuję Tänan Paldies Ačiū 

do widzenia Head aega Uz redzēšanos Viso gero 
do jutra Homseni Lītz rītam Iki rytojaus 

tak ja jā taip 
nie ei nē ne 
proszę vabandage lūdzu  prašau 

halo Tere Sveiki Labas 
dzisiaj täna šodien šiandien 

jutro eile vakar vakar 
niedziela Pühapäev Svētdiens Sekmadienis  
poniedziałek Esmaspäev Pirmdiena Pirmadienis 

wtorek Teisipäev Otrdiena Antradienis 
środa Kolmapäev Trešdiena Trečiadienis 

czwartek Neljapäev Ceturtdiena Ketvirtadienis 
piątek Reede Piektdiena Penktadienis 
sobota Laupäev Sestdiena Šeštadienis 
 



 

 
 

 

Zapis nutowy hymnów narodowych tych trzech krajów: 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 


