
talpiname iki 50 žmonių. 
siūlome maitinimo 
paslaugas.

Biliardas, stalo tenisas, petankė, burlentės, valtys, gultai, 
skėčiai ir meškerės - viešnagės metu yra nemokami. 
Taip pat išmėginkite jėgas žaidžiant krepšinį ar pliažo 
tinklinį. 

galima nuomotis visą vilą.

NEPAMIRŠKITE:

• patogios aprangos ir avalynės, 

• kepuraitės nuo saulės, šalmo,

• vandens, užkandžių,

• fotoaparato,

• šiek tiek grynųjų,

• įkrauto mobiliojo telefono,

• trasų žemėlapio (yra šiame lankstuke).

Į dviračių žygius kviečiame nuo pat ankstyvo pavasario.

Dzūkijos nacionalinio parko gamta galėsite mėgautis 
važiuodami pažymėtomis trąsomis nuo pat poilsiavietės. 

Dviratininkus ir dviračius galime nuvežti į pagei daujamą 
vietą ir iš pageidaujamos vietos parvežti. 

Poilsiavietėje veikia dviračių nuomos ir remonto punktas.

PRAMOGOS

DVIRATININKAMS

KAMBARIAI

APARTAMENTAI

PIRTIEs NAMELIAI

ežero g. 3, 
burokaraistėlė, merkinės sen., varėnos r. sav. 

tel.: +370 679 933 18
info@vilaula.lt
www.vilaula.lt

www.facebook.com/vilaula/ 

Dviviečiai ir keturviečiai. 
Visuose kambariuose 
galima naudotis bevieliu 
internetu, televizija, tualetu, 
dušu, įrengta mini virtuvėle, 
balkonu, seifu.

Tai šešiavietis namelis su 
terasa ir balkonu esantis 
arčiau ežero. Namelyje yra 
svetainė, miegamasis, dušas, 
tualetas ir atskira virtuvės 
edvė. Galima naudotis 
bevieliu internetu, televizija, 
seifu.

2 suomiškų pirčių nameliai 
su priešpirčais ir kubilais. 
Nameliuose įrengtos mini 
virtuvėlės, tualetai, dušai, 
veikia bevielis internetas. 
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„VILA ŪLA“ – LAVYSAS – 6,5 KM
LAVYSAS – VARĖNA – 14,5 KM

LAVYSAS – ŽIŪRAI – 3 KM
ŽIŪRAI – „ŪLOS AKIS“  – 2 KM

„ŪLOS AKIS“ – ZERVYNOS – 5 KM
MANČIAGIRĖ – MARCINKONYS – 11,5 KM

ZERVYNOS – MARCINKONYS – 11 KM
MARCINKONYS  – PUVOČIAI – 9 KM

PUVOČIAI – MARDASAVAS – 5 KM
PUVOČIAI – MARDASAVAS – 4 KM

MARDASAVAS – ŽIŪRAI – 5,5 KM
MARDASAVAS – „VILA ŪLA“ – 6,5 KM

žvyruotas miško keliukas

žvyruotas miško keliukas

žvyruotas miško keliukas

asfaltas, miško keliukas

asfaltas, miško keliukas

asfaltas

žvyruotas miško keliukas

asfaltas

žvyruotas miško keliukas

žvyruotas miško keliukas

žvyruotas miško keliukas

žvyruotas miško keliukas

TRASOS SPALVA ATITINKA
ŽYMĖJIMĄ GAMTOJE 

DVIRAČIŲ TRASA

DVIRAČIŲ NUOMOS PUNKTAS

SODYBA ir

BEŽDŽIONIŲ TILTAS

LANKYTINA VIETA 1

Žiūrų kaimas
Kaimas garsus etnografiniu ansambliu, audėjomis. 

ūlos akis
Vaizdingo šlaito viršuje įrengta apžvalgos aikštelė, nuo kurios at-
siveria vaizdas į Ūlos upę. Netoli to šlaito yra stebuklingoji Ūlos 
akis. Joje nuolatos kunkuliuoja stipraus vandens srauto kelia-

mas smėlis.

mančiagirės kaimas
Chaotiškas su gamtinėmis ribomis natūraliai susiliejęs kaimas –
atsitiktinai išvengęs XVI a. karalienės Bonos vykdytos pertvar-

kos, kuomet buvo formuojami gatviniai kaimai.

Zervynų kaimas
Tikras dzūkiškų etnografinių kaimų brangakmenis. Sodybos sto-

vi tose pačiose vietose, kaip ir prieš du su puse šimto metų, o jų 
puošyba atskleis dzūkijos žmonių sielos subtilumą. 

DZūkijos nacionalinio parko Direkcijos etno-
grafinė soDyba-muZiejus
Miškininkų g., 6 Marcinkonių k., tel.: +370 310 39169. 
Čia sužinosite apie šilinių dzūkų gyvenimo būdą.

marcinkonių kaimas
Dzūkijos nacionalinio parko sostinė. Šį kaimą XVII a. įkūrė atsi-
kraustę miško žvalgai ir kirtėjai. 1914 m. čia siaurąjį geležinkelį 
nutiesė prancūzų belaisviai.

marcinkonių baŽnyčia
Medinės sakralinės architektūros pavyzdys. Dabartinė bažnyčia 
pastatyta apie 1880 m. Šventoriuje ir bažnyčioje yra 10 dailės 
paminklų.

kašėtų kaimas
Įsikūrę paskutiniai šilų ūkininkai, kurių sodybos dengtos skiedrų 
ir šiaudų stogais. Dailios medinės tvorelės saugo jas nuo lauki-
nių žvėrių.

puvočių apŽvalgos bokštas
Užlipę į šį apžvalgos bokštą  suprasite kas yra „beribiai“ miškai.

puvočių kaimas
Išlikusios senovinės dzūkų sodybos su senoviniais puošybos 
elementais. XX a. pirmoje pusėje čia veikė plytų gamykla. Šalia 
kaimo rasta akmens amžiaus stovyklaviečių, kuriose žmonės gy-

veno prieš 3000 – 4000 metų.

marDasavo kaimas
Paupio gatvinis kaimas, išsidėstęs prie Merkio upės. Mardasave 
XVI a. būta didžiojo kunigaikščio valdų su dvaru. Šalia kaimo yra 
atkurti partizanų bunkeriai.
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DVIRAČIŲ TRAsos


