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VANDENS TURIZMO ORGANIZAVIMO ŪLOS UPE TVARKA
1. Bendroji tvarka
1.1
1.2
1.3

1.4

Plaukioti Ūlos upe leidžiama tik bemotorinėmis irklinėmis valtimis, baidarėmis ir kanojomis
nuo gegužės 1d. iki rugsėjo 30 d.
Plaukti vandens turizmo priemonėmis Ūlos upe Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje galima
tik turint vandens turizmo bilietą.
Stovyklavimas Parko teritorijoje yra mokamas. Vandens turizmo bilieto, reikalingo plaukioti
baidarėmis Ūlos upe, kaina 2019 m. yra 6 Eur dienai vienam asmeniui. Į šį įkainį įskaičiuota
Dzūkijos nacionaliniame parke esančių Pauosupės, Mančiagirės, Trakiškių, Mardasavo ir
Puvočių stovyklaviečių rekreacinės įrangos nuomos paslauga. Vaikams iki 12 metų ir negalią
turintiems asmenims taikoma 100 % nuolaida.
Surinktos lėšos už vandens turizmo bilietus yra skiriamos ir naudojamos Ūlos vandens turizmo
maršruto ir stovyklaviečių priežiūrai bei rekreacinės įrangos atnaujinimui, buitinių šiukšlių
išvežimui, turizmo poveikio Ūlos kraštovaizdžio draustinio tyrimams, informacinių lankstinukų
gamybai.
2. Vandens turizmo bilietų išdavimo tvarka

2.1
2.2

Vandens turizmo bilietus plaukioti Ūlos upe vandens turizmo priemonėmis išduoda „Ūlos
krašto baidarių nuomotojų asociacija“.
2019 m. turistiniam sezonui per dieną išduodami leidimai ne daugiau kaip 100 vandens turizmo
priemonių – 200 asmenų.
3. Gamtosauginiai reikalavimai

3.1
3.2
3.3

Kurti laužus, statyti palapines galima tik tam skirtose vietose – Pauosupės, Mančiagirės,
Trakiškių, Mardasavo ir Puvočių stovyklavietėse.
Draudžiama ardyti upės šlaitus, teršti aplinką, žaloti augmeniją ir gyvūniją.
Už šių taisyklių pažeidimus, sąmoningą gamtos žalojimą, pagal Lietuvos Respublikoje
galiojančius įstatymus taikomos administracinės nuobaudos.
Informacija:

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių
valstybinio gamtinio rezervato
direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyrius
Vilniaus g. 3, Merkinė
LT - 65334 Varėnos r. sav.
Tel. Nr. 8 310 44 634
Faksas 8 310 44 641
El. paštas rekreacija@dzukijosparkas.lt
Internete: www.cepkeliai-dzukija.lt

„Ūlos krašto baidarių nuomotojų asociacija“
Lankymo bilietų išdavimo vieta: Miškininkų g. 61,
Marcinkonys, Varėnos r. sav. (lankytojų centras)
Tel. Nr. 8 619 51451

