Maršrutai

-

Šešupė
Seina

-

Juodoji Ančia(aukštupys)

-

Juodoji Ančia ir Augustavo kanalas

-

Goldapa – Jarka

-

Rospuda

-

Vištyčio ežeras

Mūsų rekomenduojami maršrutai gražiausiomis ir įdomiausiomis upių atkarpomis:
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Vienos dienos :

Šešupe - nuo kelio tilto (arba nuo vandens malūno) Audenio(Udziejek) kaime iki kaimo turizmo
sodybos Lizdeikų (Lizdejki) kaime (arba poilsiaviečių prie Pabandžio ežero arba Rūdelės
kaime)

Šešupe - nuo Rūdelės (Rutka-Tartak) kaimo per Lietuvos - Lenkijos sieną iki Juodelių
užtvankos (arba iki Kalvarijos).

Šešupe - nuo Kreivelio ežeriuko iki poilsiavietės prie Pabandžio ežero arba vandens malūno
Rūdelės kaime (poilsis ,pirtelė,nakvynė kaimo sodyboje prie Kreivelio ežeriuko)

Rospuda – nuo Szafranki kaimo iki kaimo turizmo sodybos Kotowina kaime.

Juodąja Ančia – nuo Nowy Brod kaimo(arba vandens malūno Krzywolka kaime) per Suvalkus
iki vandens malūno arba kelio tilto Sobolewo kaime.

Seina(Marycha) - nuo kempingo prie Mario (Pomorze) ežero Giby kaime (arba kelio tilto
Želvos,lenk. Zelwa kaime) iki Stanowisko kaimo.
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Dviejų dienų :

Šešupe - nuo kelio tilto (arba vandens malūno) Audenio (Udziejek) kaime per Lenkijos-Lietuvos
sieną iki kelio tilto prie Liubavo (arba Juodelių užtvankos ,arba iki Kalvarijos pagal pageidavimą
ir grupės pajėgumą).Nakvynė kaimo turizmo sodyboje Lizdeikų(Lizdejki) kaime arba
nemokamose poilsiavietėse prie Pabandžio ežero arba Rūdelės(Rutka-Tartak) kaime.

Rospuda-nuo Szafranki kaimo iki Chodorki kaimo (arba Šv. Vietos).Nakvynė kaimo turizmo
sodyboje Kotowina kaime.

Juodąja Ančia – nuo Turtulio vandens malūno Šešupėlės (Szeszupka) kaime per Suvalkus iki
vadens malūno arba kelio tilto Sobolewo kaime.Nakvynė palapinėse prie vandens malūno
Krzywolka kaime.

Seina (Marycha) - nuo kelio tilto Michnowce kaime per Seinus iki Stanowisko kaimo.Nakvynė
kempinge prie Mario (Pomorze) ežero Giby kaime.

Trijų dienų :

Šešupe - nuo kelio tilto (arba vandens malūno ) Audenio kaime per Lenkijos- Lietuvos sieną
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,toliau per Kalvariją iki Liudvinavo.Pirma nakvynė kaimo turizmo sodyboje Lizdeikų (Lizdejki)
kaime (arba nemokamose poilsiavietėse prie Pabandžio ežero arba Rūdelės
kaime),antra-poilsio parke Kalvarijoje.

Rospuda – nuo Supienie kaimo iki Chodorki kaimo(arba Šv. Vietos).Pirma nakvynė paežerėje
Szafranki kaime (arba kaimo turizmo sodyboje Matlak kaime).Antra nakvynė kaimo turizmo
sodyboje Kotowina kaime.

Keturių dienų:

Rospuda – nuo Supienie kaimo iki Augustavo.

Šešupe - nuo Audenio (Udziejek) kaimo iki Marijampolės.

Penkių dienų ir ilgiau:

Rospuda - nuo Supienie kaimo iki Augustvo,toliau-Augustavo kanalu (4 dienos Rospuda ir iki 3
dienų Augustavo kanalu).

Šešupe - nuo Audenio ( Udziejek) kaimo iki Šešupės įtekėjimo į Rusijos Kaliningrado sritį
Kirkilų kaime.
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Savo kelionei galite rinktis kurį nors visą maršrutą ar bet kurio maršruto Jums
patikusią bet kokio ilgio atkarpą.
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