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1. PARTICIPANTI

• PARASCHIV ROBERT
• MIHAI IULIA-IOANA
• GEAMBULAT AISEGHIUL
• CONSTANTIN DENISA 
• GABRIEL GEORGESCU 
• BOGATU ALEX
• CRISTEA GEORGE
• IONITA DIANA
• GUGOASA OCTAVIAN
• DOBRICA DARIE 



2. INFORMATII GENERALE



Lituania este o tara din Europa de Nord.

• Unul din cele trei state baltice, ea se situează pe 
malul

sud-estic al Marii Baltice, avand frontiera maritima cu

Suedia și Danemarca.

• Klaipeda este capitala judetului Klaipeda din Lituania 
si

singurul port al tarii la Marea Baltica.

• Klaipeda este unul dintre cele mai vechi orașe din

Lituania. Studiile istorice arată că în primul secol al 

erei noastre Balții, strămoșii lituanienilor, au locuit pe

teritoriul acestui oraș.

• În secolul al treisprezecelea, Klaipeda a devenit 
obiectul

interesului Cavalerilor ordinii teutonice și domnilor

feudali ai Germaniei. Ei au construit castelul în piața

modernă a orașului și au devenit fondatorii lui Memel.

Până în 1525 acest loc a aparținut fondatorilor sai.



3. DESFASURAREA CURSURILOR 



4. FACILITATI



5. CAZAREA
• Pretul este de 105 EUR/ Persoana.

• Cazarea este de tip apartament ce include 2

camere(una de 3 persoane și una de 2) un hol si o

baie.

• Am avut acces la bucataria comuna, spalatorie

care include 6 masini de spalat si 6 uscatoare, Wi-

fi , zona pentru fumatori , sala de cinema si sali

de studiu.

• Curățarea hainelor se poate face la cămin, 
doarece acesta dispune atât de mașini de spălat 
și uscătoare cat si de o masă și un fier de călcat.

• Programul spălătoriei este de la ora 8:00 la ora 
20:00.



6. MANCAREA
• Primul loc ar fi cantina, unde puteți servi 

micul dejun și prânzul, contra cost. Prețul 
unui meniu variaza între 2-6 euro.

• Meniul zilei este 3 euro.

• De altfel, sunt o multime de restaurante 
unde prețurile nu diferă de cele din România. 
Predomină în oraș restaurantele cu specific 
lituanian, chinezesc și pizzeriile. Pentru a 
beneficia de reducere, trebuie să vă faceți un 
card de student, care nu costa mai mult de 3 
euro, în funcție de restaurant.

• Maxima si Iki sunt cele mai cunoscute 
supermarket-uri din oraș. De aici ne 
cumpăram alimentele și găteam în cămin.

• Fiecare etaj al căminului dispune de câte o 
bucătărie.



CANTINA
RESTAURANTE



7. ACTIVITATI
In primul rand, am vizitat Klaipeda pentru a ne acomoda cu 
imprejurimile.
Una dintre destinatiile care ne au atras atentia este Parcul 
Statuilor. 
Desigur ca am fost la pationar (care este defapt pentru hockey, 
sportul principal practicat de lituanieni) si bowling.



Am inchiriat un ghid (1 euro/persoana) si 
am vizitat cele mai importante si 
interesante locuri din punct de vedere 
istoric al orasului Vilnius, capitala Lituaniei.
Am vazut atat cele mai vechi biserici cat si 
cartierul in care oamenii se revoltau 
impotriva legilor prin arta si isi creau singuri
legile si vechile porti de aparare ale 
Vilniusului in perioada razboaielor.
Drumul a durat 5 ore, 20 de euro dar a 
meritat:). Urmatorul stop a fost in orasul 
Trakai, la distanta de aproximativ o ora de 
Vilnius, unde am vizitat Trakai Island Castle.



De Halloween am participat la activitatile in 
aer liber organizate de primaria orasului unde 
am avut parte de un concert gratuit sustinut 
de diversi artisti, tarabe pline de bunataturi si 
desigur, nelipsitul sculptat in dovleci.



Alte locuri foarte frumoase pe care le am 
vizitat sunt Klaipeda Castle, Smiltynes 
Beach, Melnrage Beach si Lithuanian Sea 
Museum, Aquarium and Dolphinarium.



8. TRANSPORT

• Pentru a ajunge in Lituania nu exista zbor direct iar noi am 
avut escala in Milan, Italia .
•  Am aterizat la aeroportul Vilnius , ce se afla la aproximativ 5 
ore de
orașul Klaipeda, de acolo am luat un microbus pana la camin 
(pretul a fost 20 de eur/persoana).

Pentru a te deplasa în Klaipeda, există mai multe variante,
printre care:
✓ Folosirea transportului în comun, având posibilitatea de
ați face un abonament folosind cardul ISIC(International
Student Identity Card), card pe care orice student și-l
poate face la agenția de turism ZIG-ZAG cu doar 10€,
având multiple beneficii și discount-uri.
✓ Folosirea serviciului de închirieri auto City-Bee.
• Prețul unei călătorii cu transportul in comun este de0,50€ 
dacă îțiachiziționezi un ISIC
CARD,daca nu, prețul integral alunei calatorii este de 1€.




