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INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
 

POGODA  
Najlepsze miesiące do odwiedzenia Litwy to przede wszystkim maj, czerwiec i 
październik. Klimat i pogoda jest dość zbliżona do tej która panuje w Polsce. Lata są 
krótkie i stosunkowo łagodne, średnia temperatura to około 17°C, ale dzienna sięga 
okolice 30°C. Zimą, temperatura zawsze spada poniżej 0. Najzimniejszym miesiącem 
zdecydowanie jest styczeń.  
 
WALUTA 
Najdroższymi miastami są Wilno oraz Kowno. Pozostałe rejony mogą być tańsze, ale 
duże sieci mają w większości ceny jednolite na cały kraj.  
1 euro – ok. 4.30 zł (kurs z czerwca 2019r.) 
Woda mineralna – 0,88€ 
Napój gazowany 1.5l – 1,29€ 
Ser cheddar – 2,49€ 
Puszka tuńczyka(185g) – 1,59€ 
 
CO KUPIĆ  
Przebywając na terenie Litwy warto zainteresować się serem jabłkowym. Jeden z 
najpopularniejszych litewskich przysmaków zawdzięcza swą nazwę dzięki zmieszaniu 
jabłka z cukrem, miodem i cynamonem, a następnie zostaje poddany procesowi 
suszenia. Swoim kształtem przypomina nieco białe twarogowe sery popularne na 
Litwie. Oprócz tego szczególnie popularnym napojem na Litwie jest kwas chlebowy. Ma 
dość specyficzny smak i większości może nie przypadać do gustu natomiast będąc w 
Wilnie warto go spróbować.  
 
PRĄD 
Napięcie w gniazdkach wynosi 230 V. Gniazdka Europejskie (takie jak w Polsce).  
 
ZWYCZAJE 
Litwini są bardzo podobni do Polaków pod względem otwartości. Cenią sobie tradycję, 
a także są bardzo muzykalni przez co mają nawet swoje Święto Pieśni.   
 
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 
Cena obowiązująca w Polsce.  
 
INTERNET 
W większości miejsc jest dostępne Wi-Fi.  
 
KUCHNIA 
Od lat ogromnym powodzeniem na Litwie cieszą się potrawy pożywne i tłuste, a przy 
tym znakomicie smakujące, z mięsa i ziemniaków. Prym wiodą tu pyzy z surowych 
tartych ziemniaków tzw. cepeliny. W Polsce nazywane kartaczami nadziewanymi 
farszem. Popularna jest także potrawa z babki ziemniaczanej z dodatkiem skwarków 
tzw. kugiel. Każdy z regionów etnograficznych Litwy słynie ze swoich unikalnych dań.  
 
BEZPIECZEŃSTWO 
Litwa jest krajem umiarkowanie bezpiecznym, przyjaznym dla turystów. Należy jednak 
pamiętać o własnym interesie i zachować podstawowe środki ostrożności. Trzymajmy 
zawsze bagaż blisko siebie i nie nośmy dużej ilości gotówki lub czeków podróżnych 
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przy sobie . Jeśli posiadamy więcej niż jedną kartę kredytową, nie trzymajmy ich w tym 
samym miejscu. W większości mieszkańcy Litwy są bardzo przyjaźnie nastawieni do 
Polaków i niejednokrotnie znają kilka słów po polsku. 
  
PALENIE 
Na Litwie nie wolno palić wewnątrz lokali, jeśli mamy ochotę na papierosa powinniśmy 
wyjść na zewnątrz.  
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