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"LETNIA INTEGRACJA W ZABORKU” 
          Oferta  dla GRUP/ 2015 r 

 

”Zresetujmy się”…niech smutki precz zginą ….niech zapłonie wspólne ognisko  - powitajmy lato pachnące miętą, lato 

zielonych pól i lasów, kukułek, czajek i bocianów na integracyjnym spotkaniu firmowym w Uroczysku Zaborek. Nic tak nie 

łączy i nie pozwala na  poznanie się jak wspólne biesiadowanie, mecz tenisa, siatkówki czy rajd rowerowy, a wszystko z dala 

od zgiełku, w pięknych plenerach i przy tradycyjnych podlaskich potrawach. 

 

Pakiet 2 dniowego pobytu obejmuje:                                                  

� 1 nocleg ze śniadaniem  

� 1 obiad regionalny 

� 1 ognisko pod zadaszeniem biesiadnym z niespodziankami 

� słodkości zaborkowe 

� atrakcje:             

* gawędy i spacer po Zaborku oraz wędrówkę do  źródełka i żeremi bobrów 

* wycieczka krajoznawcza ścieżką przyrodniczo- dydaktyczną po terenie Zaborka 

* wieczorne wyjście  do kamiennego kręgu  „Miejsca Mocy” oraz poszukiwanie kwiatu paproci 

* relaks w Ruskiej Bani z poczęstunkiem kresowym – przy brzydkiej pogodzie 

� propozycje spędzenia czasu wolnego: 

* chwila wytchnienia w  „zaczarowanym ogrodzie  Bazylego Albiczuka”- różnorodność roślin  i ziół 

* 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” 

* spotkanie nad wodą - na molo (możemy posłuchać  koncertu  żab oraz nakarmić łabędzie)   

* wieczorna wyprawa na skraj lasu gdzie można obserwować pasącą się zwierzynę płową  

* obserwacja  ptaków  gnieżdżących  się na naszym terenie – lornetki u obsługi  

* wyprawa do lasu lub na kwitnące podlaskie  łąki po kwiaty i zioła aby  samodzielnie ułożyć bukiet lub 

uwić wianek - za  najpiękniejsze „dzieło kwiatowe”  przewidziana  nagroda,  

* dostępne boiska (siatkówka, piłka nożna, koszykówka, kort tenisowy), sprzęt sportowy  

* możliwość  wędrówek  z  kijami  Nordic Walking oraz strzelanie z łuku sportowego do tarczy    

 

                                                                                           Cena  pakietu   dla  1 os w pokoju  II os   -  250 zł  

                                                                                                                          dla  1 os w pokoju   I os   -  285 zł 

UWAGA: 

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

- Dotyczy grup powyżej 10 osób. 

- Istnieje  możliwość  przedłużenia  pobytu  na kolejne  dni. 

- Powyższe usługi zawierają podatek VAT. 

- Monitorowany parking i bezpłatne Wi-Fi 

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

- 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”         

  - Oprawa muzyczna z Dj’em lub  Występ  Kapeli Ludowej      

- Przejażdżki po Zaborku i okolicy  wozami konnymi  

- Rejs stateczkiem lub katamaranem rzeką Bug oraz spływ kajakowy Krzną i Bugiem. 

- Jazdy konne  pod okiem instruktora – konie ze stajni Zaborka 

                                   

  

Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka                                                                                                              

Lucyna i  Arkadiusz  Okoniowie 


