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

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

  „OGRÓD W ZABORKU A OGRODY BAZYLEGO ALBICZUKA” 
Oferta dla Gości indywidualnych / 2015 r 

 

               „Nie zapominajmy o ogrodach. Bazyli Albiczuk. Twórczość”  

               to tytuł wystawy organizowanej na przełomie czerwca i lipca 2015 r przez Muzeum Południowego Podlasia w Białej 

Podlaskiej, w 20 rocznicę śmierci artysty. Urodzony i mieszkający na Podlasiu artysta, nazywany przez znawców "Podlaskim 

Celnikiem Rousseau", ukończył tylko cztery klasy szkoły powszechnej, a jednak jego obrazy trafiły do muzeów, galerii i kolekcji 

na całym świecie. Został doceniony przez krytyków i koneserów sztuki nieprofesjonalnej, zwanej też naiwną. Bardzo cenione są 

jego obrazy z cyklu "Ogrody", w których przedstawiał własny ogród kwiatowy otaczający domek- pracownię w rodzinnej 

Dąbrowicy Małej.  

 „Uroczysko Zaborek” zaprasza  Państwa do miłego spędzenia kilku dni w naszym pensjonacie -  miejsca z duszą, 

esencji nadbużańskiego Podlasia, pensjonatu z klimatem staroświeckiego zaścianka.  

Kompleks zabytkowej drewnianej architektury położony na uboczu, nad malowniczym zalewem, na terenie Parku 

Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu", o każdej porze roku daje swoim gościom poczucie spokoju, przywołuje wspomnienia, 

zachwyca urodą otaczającego go pejzażu i urokiem przytulnych stylowych wnętrz. 
 

PPPaaakkkiiieeettt   333   dddnnniiiooowwweeegggooo   pppooobbbyyytttuuu   www   ttteeerrrmmmiiinnniiieee   222666---222888...VVVIII...222000111555   rrr   ooobbbeeejjjmmmuuujjjeee:::   
� 2  noclegi ze śniadaniem  

� 1 obiadokolację  z daniami typowo podlaskimi 

� 1 ognisko pod zadaszeniem biesiadnym 

� słodkości zaborkowe 

� atrakcje: 

• bezpłatne  zwiedzanie (w towarzystwie przewodnika)  wystawy poświęconej twórczości Bazylego 

Albiczuka w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej 

• możliwość wzięcia udziału w zajęciach plastycznych prowadzonych przez Dział Edukacji Muzeum pod 

hasłem "Inspirujące piękno ziół w malowanych ogrodach Bazylego Albiczuka" - warsztaty z użyciem 

różnych technik   

• wspólne spotkanie w naszym kościółku gdzie znajdują się oryginalne malowidła ścienne artysty  

• chwila wytchnienia w „zaczarowanym ogrodzie Bazylego Albiczuka”- pełnym różnorodnych  roślin 

ozdobnych i kwiatów oraz możliwość degustacji dań „kwiatowej kuchni” 

• seans filmowy – archiwalne filmy o twórczości i życiu artysty 

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

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

                                                                           CCeennaa    ppaakkiieettuu      ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu    IIII  ooss    --    335500  zzłł  

                                                                                                                                                                                              ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu      II  ooss      --    442200  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.                                     

Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka 

Lucyna i Arkadiusz  Okoniowie 

 


