
 

    „NOC  SÓW ”  
Oferta dla Gości indywidualnych /2015 r 
 
  Zapraszamy  wszystkich miłośników przyrody oraz  ptasiarzy na nocne liczenie  sów organizowane 
przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Publiczne Gimnazjum w Janowie Podlaskim. 
Już w najbliższy piątek spotkanie podczas którego można poznać tajemniczy świat sów- nocnych myśliwych. 

Zapraszamy   serdecznie do spędzenia tego weekendu w naszym pensjonacie – oazie ciszy i spokoju 
gdzie  odnajdziecie Państwo harmonijne połączenie zabytkowej drewnianej architektury i otaczającego ją 
malowniczego, rozległego pejzażu, leżącego na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. 
                                                                                                                                        
  
Poniżej przedstawiamy pakiet  3 dniowego pobytu w terminie 10-12 kwietnia 2015r  
 
Pakiet  3  dniowego pobytu  (2 noclegi) obejmuje:                                                                                                                                                     
   * 2  noclegi ze  śniadaniami  
   * 1 obiadokolację  z regionalnymi potrawami  
   * 1 ognisko pod zadaszeniem biesiadnym połączone z kolacją podlaską 
   * słodkości zaborkowe 
   * atrakcje 
      - piątkowa impreza podczas której można poznać tajemniczy świat sów (wystawa sowiej twórczości, terenowe  
        wabienie sów) 
      - relaks w ruskiej bani  z poczęstunkiem kresowym  
      - gawędy, spacer po Zaborku  
      - wieczorne wyjście  z pochodniami do kamiennego kręgu  „Miejsca Mocy” 
    * propozycje spędzenia czasu wolnego: 
      - wyprawy na skraj lasu (gdzie można obserwować pasące się stada saren i kozłów)- lornetki u obsługi 
      - dostęp do  boisk sportowych, tarcz i łuków  
      - zwiedzania okolicy z  kijami Nordic Walking                                                                                    
    
                                                                                                 Cena  pakietu   dla 1 os w pokoju  II os  -  340 zł 
                                                                                                                            dla 1 os w pokoju   I os   - 412 zł                                  
UWAGA: 
* Niewykorzystanie  któregokolwiek  elementu  wchodzącego  w skład  pakietu  - nie  zmniejsza  jego wartości. 
- Istnieje  możliwość  przedłużenia  pobytu  na kolejne  dni. 
- Istnieje możliwość 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 
- 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 a dla dzieci  atrakcje z kucami.  
 
                                                                                                        Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka    
                                                                                                            Lucyna i  Arkadiusz  Okoniowie 
Zaborek 2015r 

 

 


