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III ATKARPA
MARIJAMPOLĖS–ŠEŠTOKŲ GELEŽINKELIO 
TILTAS – ŠIMULIAI
Atkarpos ilgis: 17,29 km
Sudėtingumas: gana sudėtinga atkarpa

Perplaukus slenkstį, galima sustoti dešiniajame kran-
te – ten gera vieta poilsiauti, taip pat aplankyti La-
kinskų piliakalnį, o upės vingyje apžiūrėti buvusio 
Lakinskų dvaro liekanas. Toliau  (apie 7 kilometrus) 
upė sekli, labai srauni, vingiuota, yra dvi nemažos 
kilpos. Už jų – 59,92 km – betoninių blokų tiltas 
nuo Triobiškių kaimo, po juo praplaukti neįmanoma. 
Gražios apylinkės – čia galima pastabėti daugybę 
gandrų, gervių ir kitokių paukščių. 62,39 km – su-
griuvusio tilto liekanos, baidares pernešti dešiniuo-

ju krantu. Toliau upės vagoje didelis akmuo. 64,94 
km dešinėje – Želsvelės upelis, prieš santaką įrengta 
privati vieta stovyklauti. 65,94 km – gelžbetoninis 
tiltas Marijampolė–Krosna. Už tilto dešinėje – sen-
vagė, kairėje – maudymosi vieta, galima išlipti. Kiek 
paplaukus – lygus upės slėnis, galima išlipti stovy-
klauti. Toliau vaga negili, gausiai apaugusi medžiais, 
kurie sudaro savotišką „tunelį“. Priplaukiamas senas 
arkinis tiltas. Upės viduryje už tilto – sala. Prie jos 
labai patogu priplaukti ir išlipti.
68,12 km – maudymosi vieta Buktos kaime. Plau-
kiant per Buktos kaimą, matosi buvusio dvaro ūki-

niai pastatai. 70,32 km dešinėje – upelis Ūdrupis. 
Toliau upės tėkmė lėta, vaga vingiuota. Viename 
upės posūkyje – dideli skardžiai. 73,32 km kairiame 
krante privačioje valdoje – galimybė sustoti, pailsėti.

Lankytini objektai:
• Lakinskų piliakalnis, Liudvinavo sen., 

Marijampolės sav.
• Lakinskų dvaro liekanos, Liudvinavo sen., 

Marijampolės sav.
• Lakinskų akmuo, Liudvinavo sen., 

Marijampolės sav.
• Buktos miško gamtinis – pažintinis takas, 

Liudvinavo sen., Marijampolės sav.
• Buktos dvaro liekanos, Bukta, Marijampolės sav.
• Andriaus Botyriaus tėviškė, Triobiškiai, 

Marijampolės sav.

Kaimo turizmo sodybos:
• Karpavičių sodyba, Pabuktės k.,  

Marijampolės sav., +370 687 96000

Pramogos:
• Armoniškių sodyba (pirtis, baidarių nuoma), 

Armoniškių k., Liudvinavo sen., Marijampolės 
sav., +370 687 77476, www.baidares-suvalkija.lt

Parduotuvės:
• S.Kirtiklienės prekybos firma, Buktos k., 

Marijampolės sav.
• Parduotuvė, Želsvos k., Marijampolės sav.

Skubi pagalba:
• Želsvos medicinos punktas, Želsvos k., 

Marijampolės sav., +370 343 22017
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