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III ODCINEK
MOST KOLEJOWY MARIJAMPOLĖ–ŠEŠTO-
KAI – ŠIMULIAI
Długość odcinku: 17,3 km
Trudność: dośċ trudny odcinek

Za mostem dobre miejsce na zatrzymanie się na pra-
wym brzegu, tutaj możno zwiedziċ kopiec Lakinskai, 
a w zakręcie rzeki zobaczyċ pozostalośċi dworu La-
kinskai. Dalej rzeka jest płytka, nurt – cały czas do-
syć szybki, dwa duże zakola. Za nimi – 59,9 km – nie-
opodal wsi Triobiškiai – niemożliwy do pokonania 
betonowy most. W łąkach otaczających spotkać moż-
na setki bocianów, śżurawi i innych ptaków. 62,4 km 
– pozostałości mostu, przenoszenie kajaków prawym 
brzegiem. Dalej z nurtu wystaje duży głaz. 64,9 km, po 

prawej – rzeczka Želsvelė, przed miejscem styku rzek, 
na terenie prywatnym, obszerne dogodne miejsce na 
biwak. 65,9 km – żelbetowy most Marijampolė–Kro-
sna. Za mostem, po prawej stronie – stare koryto rze-
ki, po lewej – kąpielisko, tu można się zatrzymać. Da-
lej rzeka płynie szeroką doliną, dobre miejsce biwa-
kowe. Nurt rzeki dalej jest dość slaby, bogato pokryte 
drzewami, które tworzą „tunel”. Za kolejnym mostem 
na środku rzeki wynurza się wyspa. Łatwy dostęp za-
chęca do odkrywania jej uroków.
68,1 km – kąpielisko we wsi Bukta. Idąc przez wieś 
Bukta, możno zobaczyċ pozostalośċi oficiny dworu 
Bukta. 70,3 km po prawej stronie – rzeczka Ūdrupis. 

Dalej rzeka pięknie meandruje, prąd jest powolny. 
Na jednym z zakrętów rzeki – wielkie urwiska. 73,3 
km na lewym brzegu prywatne miejsce postojowe.

Miejsca do zwiedzania:
• Kopiec Lakinskai, gm. Liudvinavas, sam. 

Marijampolė
• Pozostałości dworu Lakinskai, gm. 

Liudvinavas, sam. Marijampolė
• Kamień Lakinskai, gm. Liudvinavas,  

sam. Marijampolė
• Szlak przyrody lasu Bukta, gm. Liudvinavas, 

sam. Marijampolė
• Pozostałości dworu Bukta, w. Bukta, sam. 

Marijampolė
• Ojczyzna Andriusa Botyriusa, w. Triobiškiai, 

sam. Marijampolė
 
Gospodarstwo agroturystyczne:
• Gospodarstwo Karpavičiai, w. Pabuktė, sam. 

Marijampolė, +370 687 96000

Atrakcje:
• Gospodarstwo Armoniškiai (łaźnia,  wynajem 

kajaków), w. Armoniškiai, gm. Liudvinavas, 
sam. Marijampolė, +370 687 77476,  
www.baidares-suvalkija.lt

Sklepy:
• Firma handlowa S.Kirtiklienė, w. Bukta, sam. 

Marijampolė
• Sklep, w. Želsva, sam. Marijampolė

Pilna pomoc:
• Punkt medyczny Želsva, w. Želsva, sam. 

Marijampolė, +370 343 22017

1

http://www.baidares-suvalkija.lt

