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„Spływ kajakowy Bugiem” 
                                     

 Niezwykle malownicze, pełne  odcieni  barw, kolorów, zapachów i ciszy spływy kajakowe możemy Państwu 

zorganizować rzeką Bug - rzeką graniczną,  „dziką”, meandrującą, pełną  bogatej fauny i flory, będącą osią Parku 

Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Od  niedawna  istnieje  również możliwość spłynięcia  graniczną częścią rzeki.   

Niepowtarzalna przygoda - to trzeba przeżyć i  zobaczyć.  
 

PPPaaakkkiiieeettt   333   dddnnniiiooowwweeegggooo   pppooobbbyyytttuuu   (((222   nnnooocccllleeegggiii)))   ooobbbeeejjjmmmuuujjjeee:::   
 - 2 noclegi ze śniadaniem  

 - 1 obiadokolacja z daniami typowo podlaskimi 

 - 1 ognisko pod zadaszeniem biesiadnym z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków 

 -  poczęstunki zaborkowe 

 - atrakcje: 

     * spływ kajakowy Bugiem (czas trwania od  4 do  5  godzin) z krótkim piknikiem  podczas spływu   

     * gawędy, spacer po Zaborku oraz wędrówka do źródełka i żeremi bobrów   

     * seans filmowy (film o spływie Bugiem „Żółty kajak” lub  Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”  

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

     * relaks w Ruskiej Bani z poczęstunkiem kresowym w razie brzydkiej pogody 

 - ciekawe miejsca Zaborka: 

      * „zaczarowany ogród Bazylego Albiczuka” – różnorodność roślin  ozdobnych, kwiatów i ziół 

      * dębowy zakątek – drzewa posadzone m.in. przez  Charlie Wattsa  z  The Rolling Stones, Wojciecha 

         Pszoniaka, Stefana Schmidta, Alicję Jachiewicz 

      * molo nad zalewem (warto posłuchać  koncertu  żab oraz nakarmić łabędzie)   

      * okoliczne lasy i łąki - możliwość obserwacji pasącej się zwierzyny płowej i ciekawych ptaków 

 - propozycje spędzenia czasu wolnego: 

      * spacery i relaks wśród przyrody Zaborka, okolicy i Parku Krajobrazowego „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 

     * wędkowanie na pobliskim jeziorze,  

               Zapraszamy  do odwiedzenia nas i poznania dzikich jeszcze zakątków wschodniej Polski. 

 Dla aktywnych konie, kajaki, rowery, kort tenisowy i boisko.  

                                                                                                                                        CCeennaa    ppaakkiieettuu      ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu    IIII  ooss    --    445500  zzłł  

                                                                                                                                                                                                                                                    ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu        II  ooss    --    552200  zzłł                                                                      

UWAGA: 

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

- Oferta dotyczy grup powyżej 10 os.    

- Powyższe usługi zawierają podatek VAT. 

- Istnieje  możliwość  przedłużenia  pobytu  na kolejne  dni.   

- 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 z przewodnikiem słynnej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. 

- Występ  Kapeli Ludowej lub oprawa muzyczna z DJ'em. 

- Jazdy konne  pod okiem  instruktora – konie ze Stajni Zaborek  
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