
Aktyvias pramogas papildykite doze adrenalino sporto 

transliacijas stebint net 4 metrų įstrižainės ekrane!
Biliardas, stalo tenisas, petankė, burlentės, valtys, gultai, 
skėčiai ir meškerės – viešnagės metu yra nemokami. Taip 
pat rekomenduojame jėgas išmėginti žaidžiant krepšinį 
ar pliažo tinklinį.
Didesnėms kompanijoms siūlome dažasvydžio varžybas, 
jodinėjimą žirgais, dviračių ar baidarių žygius.

GRYBAI IR UOGOS

Dzūkija garsėja grybais ir uogomis. 
Vasarą kviečiame atvykti uogauti, o 
rudenį grybautojai renkasi į grybų 
šventę. Tradicine tapusi Dzūkijos 
grybų šventė, kuri vyksta paskutinį 
rugsėjo savaitgalį, šiemet tapo 
Grybų mėnesiu. Kviečiame visus 
į Vilą Ūlą grybauti ir švęsti Grybų 
mėnesį kartu!

Jau tradicinėmis tapusias ir „Vila Ūla“ svečių 
pamėgtas pramogas – stalo tenisą, biliardą, pliažo 
tinklinį ir žvejybą šiemet papildė naujos veiklos – 
baidarių žygiai, dviračių nuoma, krepšinio turnyrai, 
kino vakarai vaikams ir suaugusiems. Svečiai taip pat 
kviečiami įsilieti į Dzūkijos regiono kultūrinį gyvenimą 
ir aktyviai dalyvauti jo šventėse bei renginiuose.

PRAMOGOS 

POILSIAUTOJAMS

PRAMOGOS GAMTOJE IR VILOJE

Ežero g. 3, 
Burokaraistėlė, Merkinės sen., Varėnos r. sav. 
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DVIRAČIŲ NUOMA
Jau turime sužymėtas trasas, rodančias kelią iš mūsų 
poilsiavietės į Dzūkijos nacionalinį parką. Atidarytas 
dviračių bei motorolerių nuomos punktas. Dviračius bei 
dviratininkus galime nuvežti ir parvežti.
Į dviračių žygius kviečiame nuo pat ankstyvo pavasario. 
Galėsite mėgautis įvairiausiais maršrutais, kuriuos pa-
sieksite naujuoju dviračių taku. Siūlome dalyvauti „Nep-
tūno“ mineralinių vandenų organizuojamuose žygiuose.

KAMBARIAI

Pro kambario langus grožėsitės Burokaraisčio ežero pei-
zažu, o rytinę kavą galėsite netrukdomi gerti individualia-
me balkone. 
Jaukūs dviviečiai kambariai įrengti pirmame aukšte, o er-
dvūs keturviečiai kambariai su minkštais svetainės bal-
dais įrengti antrąjame vilos aukšte.
Visuose kambariuose galima naudotis bevieliu internetu, 
televizija, asmeniniu tualetu, dušu, įrengta mini virtuve 
(el. viryklė, el. arbatinukas, indai, įrankiai, šaldytuvas), bal-
konu. Svarbius daiktus galima laikyti seife.
Vaikams iki 2 metų galima užsakyti vaikišką lovytę.

APARTAMENTAI
Šešiavietis namelis, su terasa ir balkonu, esantis arčiau 
ežero, skirtas šeimoms ar didesnėms kompanijoms, 
norinčioms mėgautis individualia erdve. Namelyje - 
svetainė, miegamasis ir atskira virtuvės erdvė. Namelio 
gyventojai gali naudotis bevieliu internetu, televizija, seifu.

BAIDARIŲ NUOMA
Baidares išbandyti nusprendę 
poilsiautojai galės rinktis plau-
kiojimą smaragdinės spalvos 
vandeniu išsiskiriančiame Bu-
rokaraisčio ežere ar keliauti 
gražiausiomis Dzūkijos upėmis 
(Ūla, Merkiu, Grūda, Varėne).

DU PIRTIES NAMELIAI
Pasikaitinti pirtyse mėgstantiems svečiams siūlome 
išmėginti suomiškas pirtis ant ežero kranto su prieš-
pirčiais ir kubilais bei viršuje įrengtomis 4 miegamosiomis 
vietomis. 
Nameliuose įrengtos mini virtuvės (daugiafunkciniai 
puodai, arbatinukai, indai, įrankiai, šaldytuvai), veikia 
bevielis internetas.

ŽVEJAMS
Sezono naujiena – žvejai 
spiningauti ežere gali 
motorine valtimi su 
elektriniu varikliu.

POILSIAUTOJAI 

GALI UŽSISAKYTI 
MAITINIMĄ. 

Norintiems romantiškai vakarieniauti lauke, skirtos 
dvi pavėsinės. Šašlykų ir grilio mėgėjai aprūpinami 
inventoriumi bei malkomis.


