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„„„Powitanie wiosny w Zaborku” 
OOffeerrttaa  ddllaa  GGoośśccii  iinnddyywwiidduuaallnnyycchh  //22001155  rr..  

 

 

 

PPPakiet  3 dniowego pobytu   w terminie 20-22 marca 2015r.   zawiera:::   
� 2  noclegi ze  śniadaniami  

� 1 obiadokolację  z potrawami regionalnymi  

� ognisko pod zadaszeniem biesiadnym połączone z obiadokolacją  podlaską 

� słodkości zaborkowe 

� atrakcje: 

• uczestnictwo w obrzędzie  przygotowania  słomianej kukły  „Marzanny” i topienie jej w pobliskim zalewie. 

• relaks w Ruskiej Bani  z poczęstunkiem kresowym  

• seans filmowy (film przyrodniczy o Zaborku i Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”  

• gawędy, spacer po Zaborku oraz wędrówkę do  źródełka i żeremi bobrów  

• wieczorne wyjście  z pochodniami do kamiennego kręgu  „Miejsca Mocy” 

• wyprawa  w poszukiwaniu pierwszych zwiastunów wiosny - dla spostrzegawczych  nagroda 

� propozycje spędzenia czasu wolnego: 

• wyprawy na skraj lasu (gdzie można obserwować pasące się stada saren i kozłów)- lornetki u obsługi  

• indywidualne spacery po Zaborku i Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”– natura na wyciągnięcie ręki. 

• dostępne boiska  sportowe, kort tenisowy, plac zabaw i domek „Baby Jagi” 

• możliwość  wędrówek  z  kijami  Nordic Walking – kije u obsługi                                                                                 

 

  CCeennaa    ppaakkiieettuu      ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu    IIII  ooss    --    334400  zzłł  

                                                                                                                                                                                                                    ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu      II  ooss      --    441100  zzłł                                                  
UWAGA: 

* Niewykorzystanie  któregokolwiek  elementu  wchodzącego  w skład  pakietu  - nie  zmniejsza  jego wartości. 

- Istnieje  możliwość  przedłużenia  pobytu  na kolejne  dni oraz dodatkowego wykupienia obiadów regionalnych  

- Dzieci do 3 roku  gratis. Cena noclegu dzieci powyżej 3 roku -100 %. Wyżywienie dzieci do lat 12 - 50 %.    

- Bezpłatne Wi-Fi i parking monitorowany 

Na życzenie  Gości  istnieje możliwość poszerzenia usług o dodatkowe propozycje (za dodatkową opłatą): 

  - Przejażdżki  po  Zaborku  i okolicy wozami konnymi. 

  - Zwiedzanie Stadniny Koni Arabskich w Janowie Podlaskim z przewodnikiem.  

- Jazdy konne z instruktorem – konie ze Stajni Zaborka. 

 

 

                                                                                                             Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka    

                                                                                                                  Lucyna i  Arkadiusz  Okoniowie 

Obrzęd topienia  „Marzanny”  otoczony jest  kresową tajemnicą.  „Marzanna” to Pani  niosąca w sobie 

zarówno zimę jak  i wiosnę.  Zimę topi się,  odgania a wiosnę  wita i  hołubi.  


