Skandynawska jakość od 1986

Warto wiedzieć

Łotwa

Informacje Łotwa
Język

Łotewski
Religia

Luteralizm

Stolica

Ludność

Ryga

2 mln

Waluta

Powierzchnia

Euro

64.600 km2

Poniżej znajdziesz wiele praktycznych informacji dotyczących podróży na Łotwę.

Różnica czasu

Telefon i Internet

Zegarki na Litwie należy przestawić o jedną godzinę do

Międzynarodowy numer kierunkowy dla Łotwy to +371.

przodu.

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

Transport na Łotwie

ceny za połączenia wykonywane w roamingu są takie

Autokary, z których korzystamy, podróżując po Łotwie,

jak ceny, które operatorzy zapewniają na terenie kraju.

zazwyczaj mają klimatyzację.

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

Poziom cen

przypadku usługi dostępu do Internetu. Dlatego przed

Poziom cen na Łotwie, w szczególności w Rydze

wyjazdem zalecamy sprawdzenie co zawiera Państwa

znacząco wzrósł w ciągu ostatnich lat. Podstawowe

umowa kontaktując się z operatorem sieci

produkty są tanie, lecz np. wino i inne artykuły z

komórkowej. Dodatkowe informacje znajdziecie

wyższej półki kosztują więcej. Komunikacja publiczna

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

jest w przystępnej cenie, a restauracje znajdziemy na

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

różnych poziomach cen.

Woda pitna i higiena
Waluta i karty kredytowe

Toalety są zazwyczaj zadbane. Zawsze dobrze jest mieć

Na Łotwie płacimy w euro. Pieniądze można wymienić

ze sobą trochę papieru toaletowego lub chusteczki

przed wyjazdem, jak i już na Łotwie. W większości

oraz ewentualnie płyn odkażający do rąk.

miejsc można płacić kartą kredytową. Prawie we
wszystkich miejscowościach znajdują się bankomaty,

Woda z kranu jest dobra, ale można w niej wyczuć

z których można wypłacić pieniądze.

chlor. Zalecamy kupowanie wody butelkowanej.

Napiwki

Palenie

W restauracjach zostawia się napiwek wysokości 5 -10

Od 2006 roku palenie jest zabronione wewnątrz

% wartości rachunku.

wszystkich publicznych miejsc.

Elektryczność

Savoir vivre

Na Łotwie jest prąd 220V, 50HZ, a kontakty są

Łotysze są sympatyczni i nie jest trudno poruszać się

standardowe

po ich kraju.
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Formalności wizowo-paszportowe Łotwa
Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą na Łotwę
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 Łotwy 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.
Paszport lub dowód powinien być ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany okres pobytu.
Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych
kontaktując się z Ambasadą Łotwy w Polsce tel. +48 22 617 11 05 lub naszym biurem partnerskim WizaSerwis Sp.
z o.o www.wizaserwis.pl
Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane
dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.

Wymagania dotyczące wjazdu do Łotwy w związku z pandemią COVID-19.
Aktualnie nie ma ograniczeń wjazdu.
Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/otwa
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Klimat i pogoda Łotwa
Poniżej możesz sprawdzić średnie temperatury powietrza i zapoznać się z klimatem na Łotwie.
Łotwa leży na granicy klimatu morskiego i kontynentalnego klimatu Rosji. Latem jest ciepło, lecz zimy potrafią
być mroźne.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

w dzień

-2

-2

2

9

16

19

22

21

16

10

4

0

w nocy

-8

-8

-5

1

5

9

12

11

8

3

-1

-5

opady (mm)

32

28

24

33

42

60

78

71

60

53

47

38

Ryga

Źródło: DMI

4

Łotwa

