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DOJAZD 

„Podróż samolotem jest nieopłacalna, ponieważ z Warszawy do Rygi nie ma w tym momencie 
tanich przewoźników, nie można wziąć też dużych ilości bagażu” 

Joanna Janczewska, studentka filologii angielskiej, wyjazd 2015/2016 

 ECOLINES Warszawa Zachodnia/Centralna – Ryga Centrum 
 czas podróży – ok. 13 godz.  
 koszt ok. 20 – 90 zł 
 bagaż: 3 małe torby po 15 kg każda lub też jedna większa 

80 cm wielkości i do 45 kg 
taxi z Centrum do akademika  
 koszt ok. 3-4 € 
 najlepiej Panda taxi (+37067000000) 
 bilet na trolejbus ok. 2€ 

 
„Polecam więc brać jedną większą torbę lub walizkę plus bagaż podręczny z jedzeniem i dokumentami. 
[…] Niedaleko Złotych Tarasów znajduje się przystanek Warszawa centralna 04, skąd odjeżdża autokar 

do Rygi”  
 
ZAKWATEROWANIE 
 

„Miasto posiada wiele opcji zakwaterowania, można wynająć pokój  w cenie ok. 250-350 €/ miesiąc, 
czego nie polecam, ponieważ koszt jest znacznie wyższy od akademika, gdzie można poznać wiele 

nowych osób, a o to przecież w takim wyjeździe chodzi.”  
 

 Akademik – preferowana opcja  
 Uczelnia nie ma swojego akademika, nie wszystkie są 
dostępne dla studentów BIA 
 ceny pokoi 80 – 300 € 
 3 minuty od uczelni jest Prima Hotel 
 Segmenty: dwa pokoje plus łazienka i toaleta, biurka, 
krzesła, łóżko, szafy; w łazience prysznic+2 umywalki 
 

 Na każdym piętrze znajduje się kuchnia z lodówka plus 
jadalnia ze stołem, w której można spotykać się na posiłku lub też 
uczyć się 
 Mała lodówka w pokoju – dodatkowa opłata 5 € (warto 
skorzystać, bo jedzenie często ginie) 
 Pralnia w akademiku – 3 € / jedno pranie. 
 

„W zależności od tego ile jesteśmy w stanie zapłacić, możemy mieć pokój o wyższym lub niższym 
standardzie. Mi zależało na jak najniższych kosztach utrzymania, więc wybrałam pokój 3osobowy w 
cenie 100 euro. Bardzo często zdarza się, że w pokojach 3osobowych są i tak tylko dwie osoby, więc 

bez sensu jest przepłacać.” 
 

UCZELNIA 

 „Jak na niewielką uczelnię jest tam dużo studentów z wymiany, ale wszyscy mają zajęcia 
wraz ze studentami z Łotwy. W mojej grupie miałam studentki z Hiszpanii, Włoch, Turcji i Rosji, Francji. 
Oprócz tego na uczelni studiowali studenci z Czech, Słowacji, Niemiec, Portugalii.”  

 Akademia ma dwa budynki, znajdujące się po dwóch stronach 
ulicy, znajduje się tam również biblioteka (z dostępem do 
Internetu), stołówka, ksero. 

 Biuro obsługujące studentów z zagranicy pracuje 2 razy 
w tygodniu w godzinach popołudniowych 

 pomocą koordynatora jest studentka, z którą bez problemu 
można było skontaktować się przez Facebook’a  

 Zajęcia odbywają się w języku angielskim 
 Egzaminy w formie pisemnej oraz ustnej, każdy z nich miał dwa 

etapy 
 na wielu przedmiotach obowiązywały tzw. port folia-specjalne 

projekty, które trzeba było odsyłać zgodnie z podaną przez 
wykładowcę datą. 

„Ponieważ uczelnia jest niewielka, możliwości wyboru zajęć też nie są duże, ale za to zajęcia są 
ciekawe. Dla mnie były to zajęcia tłumaczeniowe (studiuję filologię angielską).[…] Poziom tego 
kierunku jest wysoki, przed rozpoczęciem bardzo często mieliśmy wejściówkę, odpytywanie z 
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poprzednich zajęć. Mimo, iż na Erasmusie ciężko było się systematycznie uczyć, ze względu na inne 
zajęcia, zwiedzanie i imprezy, to można było zapamiętać coś z zajęć, jeśli w miarę aktywnie się w nich 
uczestniczyło. Nie warto było opuszczać zajęć, ponieważ materiału przybywało, a i nauczycielka była 

surowa jeśli chodzi o dopuszczenie do zaliczeń i egzaminów” 

 
WYŻYWIENIE / KOSZTY POBYTU 

 
 
 Koszty wyżywienia to co najmniej 200-300 €/miesiąc 
 Akademik – kantyna: ok. 3 € (zupa, drugie danie i 

kompot). Bardzo miła obsługa w języku angielskim 
 lokal Pielmieni XL (pierogarnia): średnio porcja ok. 2 € 
 Najtańszym sklep -  MAXIMA - ok. 5-10 min od akademika 
 Warzywa, owoce i mięso warto kupować na rynku – 

Central Tirgus (Centrum) 
 16 € bilet miesięczny na komunikację miejską 

PODRÓŻE 

„Uczelnia organizowała wycieczki do pobliskich miejscowości oraz zwiedzanie starego miasta wraz z 
nauczycielką historii, która w ciekawy sposób opowiedziała historię miasta i Łotwy. Wycieczki do 

innych miast kosztowały tylko tyle co bilet na pociąg (w większości od 2 -5 euro) plus bilet wstępu ok. 
1-2 euro.” 

 

 Park Narodowy Kemeri, gdzie znajdują się bagna 
  

 

 Zamki w Cesis i Siguldzie. Bilety na pociąg - ok. 2 – 3 € 
 Nadmorska miejscowość Jurmala  

 
„Jeśli chcemy zobaczyć dwa pozostałe kraje należącej do krajów nadbałtyckich, możemy polować na 
bilety Ecolines w promocyjnej cenie. Ja za 3 euro pojechałam do Talina, gdzie spędziłam cały dzień, 

skorzystałam z bezpłatnego przewodnika oprowadzającego po starym mieście. Bardzo tanie bilety do 
Talina oferuje przewoźnik superbus, bilety już od 1 euro. 

Wilno jest też warte odwiedzenia, przy Ostrej Bramie znajduje się Tani hostel. 
Można poszukać również tanich wypożyczalni samochodów i wraz ze znajomymi udać się do Ghost 

Town, opuszczonego miasta na Łotwie.” 
 
ROZRYWKA 

„Ryga jako stolica kraju zapewnia świetną rozrywkę dla studentów, na facebook’u można znaleźć 
wiele grup, które oferują wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. Większość klubów jest bezpłatna, zawsze 

należy mieć ze sobą dowód. Zdarzają się miejsca, do których wpuszczani są tylko ludzie +21” 

 ESN organizuje Orientation Week (wycieczka po starym 
mieście, Euro dinner – degustacja dań z różnych państw, 
wspólny wypad na łyżwy do pubu, pub crawl ( wycieczka 
po pubach wraz z zadaniami do wykonania) itp. 

 program Cultural Exchange 
 wieczory Meet New People co miesiąc 
 polecane kluby: Rock cafe, Kalku varti, rosyjski klub La 

Rocca (przed wejściem należy wpisać się na listę gości, by 
wejść za darmo), Coyote Fly, pub Puce, French bar. 

 W okresie letnim – Dacha Club, klub w okolicach portu 


