
Pensjonat „Uroczysko Zaborek”  Lucyna i Arkadiusz Okoniowie  21-505 Janów Podlaski 

tel 83 3413068    www.zaborek.com.pl    e-mail: pensjonat@zaborek.com.pl 

 

„„„Weekend w siodle”””    
OOffeerrttaa  ddllaa  GGoośśccii  iinnddyywwiidduuaallnnyycchh  //  22001155  rr  

 

    

 
 

PPPaaakkkiiieeettt      333   dddnnniiiooowwweeegggooo   pppooobbbyyytttuuu   ooobbbeeejjjmmmuuujjjeee:::   
� 2  noclegi ze śniadaniami  

� 1  obiadokolację regionalną 

� 1  ognisko pod zadaszeniem biesiadnym lub kolację regionalną 

� słodkości  zaborkowe  

� atrakcje: 

• 2 jazdy konne indywidualne lub na lonży 

• możliwość czynnego uczestniczenia w zabiegach pielęgnacyjnych przy koniach 

• odwiedziny w stajni - poznanie naszych koni: Plecionki i Eskapady i częstowanie ich smakołykami 

• gawędy i spacer po Zaborku  

• seans filmowy  

� propozycje spędzenia czasu wolnego: 

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

• możliwość zwiedzania okolicy wędrując z  kijami Nordic Walking    

• chwila wytchnienia w „zaczarowanym ogrodzie Bazylego Albiczuka”- różnorodność  roślin ozdobnych 

• spacer do miejsca gdzie rosną dęby posadzone m.in. przez  Charlie Wattsa  z  The Rolling Stones, 

                                           Wojciecha  Pszoniaka, Stefana Schmidta, Alicję Jachiewicz czy aktorów z serialu „To nie koniec świata” 

• spacery i relaks wśród przyrody Zaborka i okolicy – natura na wyciągnięcie ręki.                                                                  
 

  CCeennaa    ppaakkiieettuu      ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu    IIII  ooss    --    442255    zzłł  

                                                                                                                                                                                                                    ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu      II  ooss      --    449955  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. 

- Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych jazd konnych a dla jeźdźców zaawansowanych możliwość wyjazdu w teren. 

- 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 

- Dla dzieci atrakcja z kucami 

- Zwiedzanie z przewodnikiem słynnej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, a jak mawiają „arabiarze”: 

  ”Jeśli Pan Bóg stworzył coś piękniejszego niż koń arabski, zatrzymał to dla siebie” 

                                                                                                                                         Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka   

          Lucyna i Arkadiusz  Okoniowie                                                                                 

     

 Jeśli kochacie Państwo dziką przyrodę, macie zamiłowanie do jazdy konnej lub chcecie rozpocząć tę przygodę     

i spełnić swoje marzenia  zapraszamy do naszego pensjonatu  leżącego nieopodal słynnej Stadniny Koni Arabskich  w 

Janowie Podlaskim, w otulinie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. 
.                                                          


