Op kamp in…

Landenfiche 2021

Portret
Gelegen tussen Estland in het noorden en Litouwen in het zuiden kan je Litouwen beschouwen als het heerlijke
beleg van de Baltische sandwich. Een land met uitgestrekte bosgebieden (ongeveer 40% van het land bestaat uit
bossen), rijk aan meren en rivieren, ongerepte kust bestaande uit zandstranden, duinen en rotsformaties. Ideaal om
te kamperen!

‘Letland is het land dat zingt’, zeggen de Letten, ‘en het zijn niet alleen de mensen die muziek maken.’ Het hele
land is een symfonie van prachtige beelden en geluiden. In de ongerepte bossen hoor je het concert van de talloze
vogelsoorten en het ritmische geklepper van de vele ooievaars, dit maakt het kamperen in deze stad zeer gezellig.
Volgens de Letten is er iets magisch aan hun land. Vele middeleeuwse kastelen liggen verscholen in een
betoverende groene omgeving.
Het silhouet van de hoofdstad Riga verraadt de historische rijkdom. Vanaf de St.Peterskerk heb je een prachtig

uitzicht op deze voormalige Hanzestad aan de Daugaval-rivier, en op de vele terrasjes en de mooie pleinen kan je
heerlijk genieten!

Infobronnen
Web
www.latvia.travel/en : site van de toeristische dienst.
www.1188.lv: uitgebreide informatie over verschillende services in Letland (dokter, winkels, restaurants,
banken,post,…

https://www.lonelyplanet.com/latvia: Lonely Planet
www.liveriga.com/en : site van de hoofdstad
https://www.inyourpocket.com/latvia: een van de beste online gidsen over Oost-Europese landen en steden.
Informatie van lokale inwoners en expats. Voor Letland zijn er gidsen voor Riga, Bauska, Burtnieki, Cesis,
Daugavpils, Jelgava, Jurmala, Kolka, Kuldiga, Liepaja en Sigulda.
www.wegwijzer.be: Reisinformatiecentrum

www.buitenlandskamp.be: info over campings/kampplaatsen in Estland.
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Reisgidsen
Het aanbod is ontzettend groot, iedere grote uitgever heeft één of meerdere gidsen over Letland. Zowel
stadsgidsen, reisgidsen met hoofdzakelijk algemene info als met praktische info (o.a. transport, restauranttips,
evenementen, logiesinfo...) Een voorproefje:


Nederlandstalig: Trotter Capitool reisgidsen, Dominicus, ANWB



Engelstalig: Lonely Planet, Rough guides, footprint …



Franstalig: Le guide du Routard en Petit futé



Wandel- & fietsgids: Explorer, Landranger

Kaarten
Als overzichtskaart is Letland 1/350.000 (Michelin, 783) een goede keuze.

Meer detailinformatie vind je op de deelkaarten van Michelin, Halwag, ADAC, ANWB, Ordnance survey
U kunt ook steeds gratis kaarten en brochures aanvragen via de toeristische dienst van Letland.
www.latvia.travel/en/page/brochures-maps

AL DEZE REISGIDSEN EN KAARTEN (EN VEEL MEER) VIND JE IN DE WEGWIJZER REISBIB IN BRUGGE
Wist je trouwens… dat leden van Wegwijzer 10% korting krijgen voor reisgidsen en kaarten bij de reisboekhandels Atlas
& Zanzibar?

Klimaat
Opgelet dit zijn de gemiddelde maximum en minimumtemperatuur. Het warmste moment van de dag kan nog een
stuk hoger liggen.

Aantal regendagen
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Formaliteiten


Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID hebben. Verkrijgbaar bij de



Vraag nog eens na bij je koepel welke documenten nodig zijn.



Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen. (Dit is een klein medisch dossier, waarin nuttige

gemeentediensten van je woonplaats.

informatie staat zoals bloedgroep, inentingen of allergieën. De informatie die op de medische fiche staat, kan op
crisismomenten van belang zijn.)


Zorg ervoor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten



Europese Ziekteverzekeringskaart



Neem van elke minderjarige deelnemer een ‘ouderlijke toestemming’ mee. Dat is een document in meerdere talen
dat getekend wordt door de ouders en het gemeentebestuur (dienst burgerzaken)



ISIC (International Student Identity Card) is een wereldwijd erkende studenten ID-kaart voor universiteits- en
hogeschoolstudenten. Met je ISIC geniet je als student van zowat 40.000 kortingen op verschillende producten en
services in eigen land en het buitenland. Je kan ze online bestellen www.isic.be/Home.aspx of spring een lokaal
Connections of Airstop kantoor binnen.



Ambassades: diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/

Reisbudget
Sinds 2014 is Letland als tweede Baltische staat lid van de eurozone. Deze stap vormt het sluitstuk van de integratie

van de republiek in Europa en tegelijk opnieuw een stap weg van de vroegere overheerser Rusland. Goed nieuws dus
voor Belgische jeugdbewegingen die naar Letland willen reizen! Welk budget je nodig hebt voor Letland is natuurlijk
afhankelijk van de plaatsen die je bezoekt, zo is Riga duurder dan de rest van het land. Bezienswaardigheden en
attracties zijn redelijk goedkoop en ook het openbaar vervoer is heel betaalbaar. Je kan ook veel geld besparen door
zelf te koken en niet telkens uit te eten. De prijzen voor een camping vallen ook zeer goed mee.

Enkele richtprijzen:


Flinke warme maaltijd inclusief drinken: 5 - 10 euro



Cola op café: 0,98 euro



Lokaal bier op café: 2,20 euro



Brood (500 g) : 0,81 euro



Richtprijs camping: 15,00 euro



Ticket enkele reis (Openbaar vervoer) : 1,15 euro

Voor een uitgebreid en actueel overzicht kijk je best op volgende websites:
www.numbeo.com / www.pintprice.com (vgl. bierprijzen)
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Transport naar Letland
Auto
Per auto zijn er twee manieren om Letland te bereiken vanuit België. Enerzijds kan er met een ferry vanuit
Scandinavië of Duitsland naar de havenstad Ventspils en/of de hoofdstad Riga worden gevaren. De auto kan hierop
meegenomen worden.

Een andere mogelijkheid is per auto via Polen en Litouwen naar Letland te gaan. Hou er rekening mee dat de
Russische Oblast Kaliningrad de kortste route blokkeert. Zonder visum is het niet mogelijk deze route te nemen.
Een alternatief is om via Poznan uiteindelijk op de route Warschau - Kaunas terecht te komen. Eenmaal in Litouwen
is het relatief eenvoudig door te reizen naar Letland. De meest voor de hand liggende route is via de Litouwse stad
Šiauliai de weg richting Riga te nemen.
Nog een handige link:
www.viamichelin.com: routeplanner & berekening kost brandstof, tolwegen,…

Boot
Je kan ervoor kiezen om met de ferry naar Letland te reizen. Er zijn geen rechtstreekse verbindingen met België. De
meeste veerboten vertrekken vanuit Noord-Duitsland (Kiel, Lübeck of Rostock) naar Liepaja of Riga. Vanuit Letland
kan je ook steeds een ferry nemen naar andere landen rondom de Baltische zee. www.balticferries.nl,
https://www.stenaline.nl

Bus
Geen rechtstreekse route. Reken op een rit van ongeveer 36 uur!
Ecolines: www.ecolines.net
Flixbus: www.flixbus.be
Check www.wegwijzer.be/dossier/dossier-busverbindingen voor een volledig overzicht van alle
busverbindingen.

Trein
Treinreizen kunnen ondanks de opkomst van de budgetluchtvaartmaatschappijen nog steeds een goedkope en
zeker ecologische optie voor vervoer zijn. Momenteel zijn in België online alleen tickets te bestellen voor de

buurlanden en een paar populaire steden wat verderop. Overige tickets kunnen alleen maar telefonisch of aan de
balie worden aangeschaft: www.b-europe.com

Vliegtuig
Met lijnvlucht, Tijdig boeken! Kijk uit naar promoties bij vroegboekacties (januari – februari).
www.ryanair.com naar Riga (via Charleroi)

Er vliegt slechts 1 luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Letland (Riga) vanuit Brussel: Air Baltic:
www.airbaltic.com
De vlucht duur ongeveer 2 uur 20 minuten.
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Transport in Letland
Er is een uitgebreid en efficiënt busnetwerk binnen Letland en tussen de Baltische Staten. Bussen zijn over het
algemeen iets sneller dan de treinen, maar net een beetje duurder. De trein is vooral handig om korte uitstapjes te
maken rond Riga: naar Jūrmala en het Gauja Nationaal Park.

www.1188.lv/transport : dienstregelingen treinen, bussen en ferry’s

Auto
Letland heeft een redelijk wegennet. Maar niet vergelijkbaar met pakweg Duitsland, België of Frankrijk. De
autosnelwegen zijn in goede staat, maar veel wegen zijn ook onverhard of zijn aan dringende restauratie toe. Hou
aandachtig het wegendek in de gaten.
www.vab.be: klik op Reizen voor toltarieven en brandstofprijzen

Liften
Liften is mogelijk in Letland, je kan gemakkelijk naast autowegen staan. Veel toeristen liften doorheen het land. De
mensen zijn het er ook gewend om lifters mee te nemen in hun auto.

Voor meer tips over veilig liften, lees het Wegwijzer-dossier Veilig Liften op www.wegwijzer.be/dossier/veilig-liften
Meer info? Deze websites helpen je alvast verder de lift van je leven te nemen:
www.hitchwiki.org
www.hitchlog.com

Trein
www.ldz.lv/en: Letse spoorwegen

Bus
www.autoosta.lv/?lang=en: busverbindingen in Letland
www.balkanviator.com/en: busverbindingen tussen Baltische staten
www.busenco.be: BUSENCO is gespecialiseerd in kampvervoer. Zoveel mogelijk ritten worden gecombineerd,
waardoor het lukt om extra voordelig kampvervoer aan te bieden.
Neem een kijkje op kampvervoer.vlaanderen

Logies
Jeugdherbergen
De prijzen van een overnachting in een jeugdherberg in Letland liggen vrij laag. Echt goedkope hostels zijn vooral
buiten de grote steden te vinden.

www.hostellinglatvia.com : Jeugdherbergcentrale Hostelling Latvia
www.hostelworld.com: hostels
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Kamperen
Het aantal Letse campings dat zich richt op West-Europese kampeerders neemt toe, dit komt door het opkomende
toerisme in Letland. Veel campings zijn eenvoudig te noemen maar ook goedkoop. Ook de sanitaire voorzieningen
zijn bescheiden maar schoon. De betalende campings beschikken inmiddels over elektriciteit voor hun gasten. De

meeste vind je langs de Golf van Riga en de Oostzee. Als je gaat kamperen in Letland moet je geen luxe campings
verwachten. De prachtige natuur rondom de campings maakt echter veel goed en zorgt voor een unieke vakantie.
www.camping.lv/index.php?lang=en
www.mammadaba.lv/objekti/aktivitates/150-piknika-vietas: Picknickplaatsen waar je je tent mag zetten

Wildkamperen
In verschillende nationale parken kan je gratis kamperen op aangeduide plaatsen. Wild kamperen is toegelaten maar
er wordt wel geadviseerd om steeds de toestemming van de landeigenaar te vragen. Belangrijk is wel dat je je aan
de basisregels van ‘leave no trace’ houdt. Vermijdt te kamperen in natuurreservaten en nationale parken tenzij het
toegelaten is. Maak ook geen vuur tenzij dit expliciet toegelaten is en neem je afval mee! hikingadvisor.be/hikingtips/regelgeving-wildkamperen
Wegwijzer heeft ook een dossier met de wetgeving van het wildkamperen.

Groepsaccommodatie
Op de website van Wegwijzer vind je, per land, een uitgebreid aanbod aan leuke kampplaatsen toegankelijk voor
jeugdbewegingen: www.buitenlandskamp.be

Actief
Fietsen
De wegeninfrastructuur is niet echt voorzien op fietstoeristen. Fietsers zijn meestal aangewezen op de kleinere
wegen, waar de kwaliteit van het wegdek wisselend is.
www.wereldfietser.nl : praktische informatie onder ‘landeninformatie’
www.latvia.travel/en/article/bike: toeristische website, map van fietsroutes downloadbaar.
www.velokurjers.lv : centrum voor fietsinformatie

www.bicycle.lt : fietsinformatie voor de Baltische Staten
www.trentobike.org/bycountry/Latvia.html persoonlijke verslagen van fietsers
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Wandelen
Er is een Europees langeafstandspad E9 uitgestippeld van Spanje tot aan de Ests-Russische grens. Het deel
doorheen Letland zal ontwikkeld worden, maar niet de eerste jaren. Het grove traject kan je bewonderen op
www.era-ewv-ferp.org/e-paths/e9

Enkele natuurgebieden waar je mooie wandelingen kan maken:
www.entergauja.com/en/ : Gauja National Park
www.kemerunacionalaisparks.lv/: Kemeri National Park
slitere.lv: Slitere National Park

www.celotajs.lv/cont/tour/tours/hiking_en.html : 4 korte wandelingen in natuurgebieden
Zoek je een gids over een van de lange afstandspaden, dan zijn de uitgeverijen Cicerone (www.cicerone.co.uk) en
Trailblazer (www.trailblazer-guides.com) zeker de moeite waard.
Raadpleeg ook de website van traildino: www.traildino.com/trace/continents-Europe/countries-Latvia. De website
van Hiking Advisor geeft ook up to date hiking informatie: www.hikingadvisor.be
www.wikiloc.com: Op Wikiloc ontdek je en deel je de beste tracks voor wandeltochten, mountain bike tochten, en
veel andere activiteiten.

www.wandermap.net: De ideale website voor wandel – en fietsroutes.
Je hebt ook de mogelijkheid om wandel- en fietskaarten aan te vragen bij de toeristische dienst van Letland.

Watersport
www.laivas.lv : kanotochten
www.makars.lv : kanotochten en rafting in Gauja National Park
campo.laivas.lv/en/routes/ : kanoroutes
De rivier Abava biedt ook uitstekende mogelijkheden voor kanotochten.
Informatie over de natuurgebieden waar je kan kanoën:
www.kemerunacionalaisparks.lv/ : Kemeri National Park

Zwemmen
In Jūrmala, de verzamelnaam voor 30 km kustdorpjes, vind je uitgestrekte stranden.

Weetjes
Alcohol: De minimumleeftijd om alcohol te drinken in Estland is 18 jaar.
Als je nog met de auto moet rijden mag je maar 0,49 promille alcohol in je bloed hebben.
Eiken- en lindebomen worden in Letland als heilige bomen gezien. De eik wordt gezien als mannelijk symbool en de
linde als vrouwelijk symbool. Dat er een groot respect is voor deze bomen kun je terug zien in sommige vlaktes
waar alsnog één eenzame eik- of lindeboom staat.
De hoofdtaal in Letland is Lets, maar de Letten verstaan ook Duits. Het is ook mogelijk om Engels te spreken met de
lokale bevolking.
Op de site www.campingaz.com vind je de verschillende plaatsen in Letland terug waar ze gas verkopen.
www.omniglot.com/language/phrases/latvian.php: Hier kan je enkele basiszinnen in het Lets leren.
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Op de volgende site kan je de verschillende ziekenhuizen in Letland raadplegen. Dit kan altijd van pas komen mocht
er tijdens het kamp iets gebeuren. www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Country/136/letland.html
Een handige tip is om de app “point-it: Traveller’s language kit” op je smartphone te zetten. Met deze app kan je
verschillende voorwerpen tonen. Dit kan handig zijn als je het woord niet weet in de taal van het land. Je toont
gewoon wat je bedoelt. Je kan er ook een boekje van kopen. Zo hoef je geen dure gsm mee te doen op kamp.

Notities
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Buitenlands kamp? Vraag Wegwijzer on tour!
Bij de voorbereiding van een buitenlands kamp komt heel wat kijken.
Welke bestemming kiezen we? Hoeveel geld moet je inzamelen? Ga je
vliegen of met de bus? Of is een minibusje toch goedkoper? En hoe en
waar gaan we overnachten?
Als je alles zelf wilt doen, is dat vaak het goedkoopst, maar dan kan je
best wat ondersteuning gebruiken. De medewerkers van Wegwijzer
komen daarom graag naar je toe (in je eigen lokaal of bij je thuis) met 2
unieke workshops voor de leiding en/of leden. We verwachten dat er
minstens 4 mensen aanwezig zijn. Een workshop duurt minstens 2 uur en
kost 25 euro.

Workshop “Eerste Hulp bij Buitenlands Kamp”
Bij het begin van je voorbereidingen komen we bij jullie langs met een workshop "Eerste hulp bij Buitenlands kamp". Als je nog geen
concrete plannen hebt, zetten we je hiermee graag op weg naar een geschikte bestemming.

Programma:
 Inspiratie: concrete voorbeelden van andere groepen die op buitenlands kamp gingen
 Planning en keuzes: hoe pak je de voorbereiding aan en welke keuzes moet je maken qua kostprijs, reisdoel, transport, overnachting, mobiliteit,
samenwerkingen
 Het financiële plaatje: hoeveel kost een buitenlands kamp gemiddeld? Hoe spaar je het geld bijeen en hoe kan je geld loskrijgen van je gemeente?
 De papierberg: welke papieren heb je nodig (paspoort, verzekeringen, medische documenten...) en wat doe je als je papieren kwijt bent?
 Doorverwijzing: er zijn vele organisaties die groepsreizen organiseren. Als je niet alles zelf wilt doen, verwijzen we je graag door naar een geschikte partner.

Workshop “Reisbib op wieltjes”
Eens je een bestemming hebt gekozen, komt Wegwijzer ook graag bij je langs met de
mobiele reisbib.
We nemen dan een pak reisverslagen, reisgidsen, tijdschriftartikels en kaarten mee
over je bestemming en begeleiden je door het proces van het zoeken naar transport
ter plekke, overnachtingsplaatsen. We geven ook toeristische tips mee rond geld,
eten, cultuur... Uiteraard kan je op dat moment ook je vragen stellen aan de
begeleiders van Wegwijzer. Op het eind van de workshop is het de bedoeling dat je
route zo goed als vastligt en dat je kunt beginnen met boeken en vastleggen.

En verder...
Extra vorming. Als je dat wilt, kan je ook bij ons terecht voor extra vormingen over
trekkings, kampeermateriaal, outdoor-EHBO, liften, kampfotografie... Het hele
overzicht vind je op www.wegwijzer.be/workshop.

Stel je vragen. Wil je liever geen workshop, maar heb je wel nog vragen over je
buitenlands kamp? Via www.wegwijzer.be/reisvragen kan je eender welke vraag
stellen. We zoeken de info op in onze reisbib en mailen je dan een antwoord terug.
Opgepast: jullie leggen zelf nog wel alles vast. We zijn geen reisbureau!

Kom naar onze reisbib. In onze eigen reisbibliotheek in Brugge kan je als groep
terecht om je kamp voor te bereiden. Dat kan tijdens de openingsuren (woensdag: 1418 uur en zaterdag: 10-18 uur), maar je kunt ook op afspraak komen, bvb. een hele dag
tijdens de paasvakantie
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