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Warto wiedzieć
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Informacje Litwa
Język
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2,9 mln

Waluta

Powierzchnia

Euro

65.300 km2

Poniżej znajdziesz wiele praktycznych informacji dotyczących podróży na Litwę.

Różnica czasu

Telefon i internet

Zegarki na Litwie należy przestawić o jedną godzinę do

Międzynarodowy numer kierunkowy dla Litwy to +370.

przodu.

W krajach UE oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu
obowiązuje zasada Roam Like At Home, co oznacza, że

Transport na Litwie

ceny za połączenia wykonywane w roamingu są takie

Autokary, którymi podróżujemy po Litwie, mają dobry

jak ceny, które operatorzy zapewniają na terenie kraju.

standard.

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż w ramach zasady RLAH
operator ma możliwość wprowadzenia limitów w

Poziom cen

przypadku usługi dostępu do Internetu. Dlatego przed

Ceny na Litwie są porównywalne do polskich. W

wyjazdem zalecamy sprawdzenie co zawiera Państwa

stolicy jest drożej niż w pozostałych miejscach.

umowa kontaktując się z operatorem sieci
komórkowej. Dodatkowe informacje znajdziecie

Napiwki

Państwo na: https://cik.uke.gov.pl/uslugi-teleko

W restauracjach zostawia się napiwek o wysokości 5

/pytania-i-odpowiedzi/roaming-i-sieci-satelitarne-faq/

-10% wartości rachunku, lub zaokrągla się w górę
sumę na rachunku. Personel hotelu, kierowcy

Woda pitna i higiena

taksówek itp. będą również wdzięczni za mały dowód

Toalety są zazwyczaj zadbane. Zawsze dobrze jest mieć

zadowolenia.

ze sobą trochę papieru toaletowego lub chusteczki
oraz ewentualnie płyn odkażający do rąk.

Waluta i karty kredytowe

Woda z kranu jest dobra, ale można w niej wyczuć

Na Litwie płacimy w euro. Pieniądze można wymienić

chlor. Zalecamy kupowanie wody butelkowanej.

przed wyjazdem, lub po przyjeździe do Litwy. W
większości miejsc można płacić kartą kredytową.

Palenie

Prawie we wszystkich miejscowościach znajdują się

Na Litwie nie wolno palić w pomieszczeniach

bankomaty, z których można wypłacać pieniądze.

publicznych, restauracjach i kawiarniach.

Elektryczność

Savoir vivre

Na Litwie korzysta się z prądu 220V, a kontakty są

Litwini są sympatyczni i nie jest trudno poruszać się po

standardowe.

ich kraju.
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Przepisy wizowo-paszportowe
Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą na Litwę
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii
Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego
wjazdu i pobytu na terytorium Litwy do 90 dni jest ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem należy
się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie
tożsamości.
Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych
kontaktując się z Ambasadą Litwy w Polsce tel. +48 22 625 33 68.
Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane
dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.
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Szczepienia Litwa
Wymagania i zalecenia dotyczące szczepień ulegają na bieżąco zmianom. Dlatego też
zalecamy kontakt z punktem szczepień lub ośrodkiem medycyny tropikalnej w celu
zasięgnięcia informacji o aktualnie wymaganych szczepieniach.
Nazwa choroby

Zalecenia
Szczepienie w przypadku ryzyka kontaktu z chorymi lub
nosicielami:\droga kropelkowa lub kontakt bezpośredni (błonica,

błonica, tężec,

krztusiec) oraz ryzyka kontaktu z zanieczyszczoną ziemią (tężec)

krztusiec

wirusowe
zapalenie
wątroby typu A

Szczepienie w przypadku ryzyka spożycia zanieczyszczonej wody
i/lub żywności

wirusowe
zapalenie
wątroby typu B

Szczepienie w przypadku ryzyka interwencji chirurgicznych, iniekcji,
kontaktu z zakażoną krwią, kontaktów seksualnych

kleszczowe

Szczepienie w przypadku wyjazdu w regiony endemicznego

zapalenie mózgu

występowania choroby
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Klimat i pogoda na Litwie
Poniżej możesz sprawdzić średnie temperatury powietrza i zapoznać się z klimatem.
Litwa leży na granicy klimatu kontynentalnego i morskiego z umiarkowanymi temperaturami i zmienną
pogodą. Zimy są dość chłodne, a latem bywa bardzo ciepło.
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