
Buitenlands kamp scouts Molenbeek 2017: 

Letland (Gauja National Park & Riga) 

Het verhaal 

Wij zijn met de leiding en givers naar Letland getrokken. In totaal waren er 21 personen mee. 

Vanuit Zaventem namen we het vliegtuig naar Riga. Eenmaal aangekomen zijn we naar de city 

camping getrokken, hebben er een nacht verbleven en zijn de dag erna begonnen aan onze echte 

reis. 

We hebben eerst een trektocht van 4 dagen gemaakt in het prachtige Gauja nationaal park. Het 

is daar echt prachtige natuur en dunbevolkt, dus je kan er echt wandelen zonder veel volk tegen 

te komen. Om er te geraken hebben we de bus gepakt in Riga. Dat bleek een hele uitdaging, 

want geen van de chauffeurs kan Engels en het systeem om kaartjes te kopen in er wat bizar. 

Uiteindelijk zijn we met hulp van iemand van de toeristische dienst toch kunnen vertrekken.  

In het park hebben we gebruikt gemaakt van het netwerk van kampeersites die doorheen het 

park verspreid liggen. Zo’n site is uitgerust met een droogtoilet, soms een overdekte plek en 

een kampvuurplek, mét rooster. Super handig voor een meerdaagse trektocht. Wel is het soms 

moeilijk om genoeg eten te voorzien, aangezien er ook niet veel supermarkten zijn in het park. 

Onze trektocht eindigde ergens in het midden van het park. Daar namen we de kajak terug 

richting het zuiden. Helaas hebben we door het slechte weer de tweede dag niet kunnen 

kajakken en hebben we direct de trein terug naar Riga genomen. Dat bleek een heel stuk 

gemakkelijker en sneller dan de bus.  

Eenmaal in Riga trokken we naar het Riga Centrum Hostel. Dat hostel hadden we via 

hostelbookers.com gevonden. Dat bleek een enorme vergissing te zijn. We kwamen toe en 

vonden een hostel vol met zatlappen, geen conciërge en niemand achter de balie. Achteraf zijn 

we te weten gekomen dat wij de enige gasten waren, de rest van de bewoners betaalde daar een 

maandelijks bedrag en woonde er permanent. De kwaliteit van hostel liet ook veel aan de 

wensen over. Als je naar Riga gaat, is het echt beter om iets meer uit te geven en een hostel in 

het (niet al te grote) centrum te nemen. 

De planning 

Dag 1 

• Aankomst in Riga (13u lokale tijd) 
• Omstreeks 14u30 aankomst slaapplaats (Riga Camping) 
• Eerste bezoek aan Riga 
• Overnachten in Riga 

Dag 2 

• Vroeg opstaan met stevig ontbijt 
• Vertrek naar Ramkalni, aan het begin van Gauja 
• Toerisme centrum bezoeken voor extra info 
• Stappen naar Sigulda 
• Sigulda bezoeken en dan naar slaapplaats 

 

Dag 3 
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• Opstaan 
• Stappen naar Ligatne 
• Onderweg hebben we prachtig panorama (nabij Sigulda) en de Ligatne Nature trails, die we 

(deels) kunnen doen 
• Slapen op in de buurt van Ligatne 

Dag 4 

• Opstaan 
• Naar Cesis 
• Onderweg oude Sovjet bunker, een rots waar we zeker moeten zwemmen 
• Slapen in Adventure Park of kamperen in de buurt van Cesis 
• S avonds Cesis bezoeken 

Dag 5 

• Opstaan 
• Naar Grivini, einde wandeling 
• Nog Cesis bezoeken (als nog niet alles gezien), onderweg een van de grootste zandsteen 

formaties van Letland 
• In Grivini overnachten 

Dag 6 

• Vertrekken met kano naar Ozolkans 
• Overnachten in Ozolkans 

Dag 7 

• Van Ozolkans naar Ligatne met kano 
• Aankomen in Ligatne 
• Laatste bus naar Riga is om 20u39 -> Overnachten in Riga (Riga Centrum Hostel) 

Dag 8 

• Opstaan in Riga 
• Riga intensief bezoeken 
• Gezellige avond zonder hemd 

Dag 9  

• Opstaan 
• Nog genieten van Riga, laatste inkopen doen 
• Vliegtuig is om 16u25, dus 14u15 in de luchthaven 
• Dit betekent om 13u30 de bus nemen  

 

Het overnachten 

Riga (1) 

Riga City Camping: http://www.rigacamping.lv/index_en.html 

Tentplaats: 6 euro 
Per persoon +16: 4 euro 
Per persoon <17: 2 euro 
Gratis wc, douche, wifi 

Gauja National Park 

Netwerk van kampeerplaatsen: https://www.entergauja.com/en/accomodations/camping 

Contactpersoon van Enter Gauja was Santa Silniece. We hebben haar gecontacteerd via hun 

website. Onze tocht was gebaseerd op deze: http://www.riverways.eu/en/routes/river/2-

http://www.rigacamping.lv/index_en.html
https://www.entergauja.com/en/accomodations/camping
http://www.riverways.eu/en/routes/river/2-gauja/route/515-jrmis-csis
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gauja/route/515-jrmis-csis . We hebben gebruik gemaakt van een kaart die we online besteld 

hebben via https://www.karsuveikals.lv/en/veikals/prece/?shop_addtobasket=33754&shop_id=33754. 

Riga (2) 

Riga Centrum Hostel: geen link meer van gevonden 

TEN ZEERSTE AFGERADEN 

We hebben iets van een 500 betaald voor 2 nachten, ontbijt inbegrepen (die we nooit hebben 

gekregen). Probeer hostels buiten het centrum van Riga te vermijden (in tegenstelling tot wat 

de naam suggereert lag dit hotel een eindje buiten het centrum). 

Het transport 

Bus Riga-Ramkalni: 2.30 euro pp 

Kajaktocht Grivini-Ligatne: 315 euro voor 21 personen 

Trein Cesis-Riga: 0.70 euro pp 

Voor meer details zie ook extra document “Bussen Letland”. 
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