
 

 

   

 

 

 

 

 

"LETNI  WEEKEND  W  ZABORKU” 
 Oferta  dla Gości indywidualnych/ 2015 r 

             

„Zaiste okolica była malownicza……” (jak pisał Wieszcz Mickiewicz); z dala od miejskiego zgiełku w naszym pensjonacie, 

położonym w otulinie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, możecie Państwo miło spędzić czas i  poobcować  z 

przyrodą. Tu „gdzie strumyk płynie z wolna, rozsiewa zioła maj….”   zapraszamy na rozległe łąki pełne kwiecia, ziół i 

śpiewających ptaków. Pobyt u nas gwarantuje coś dla ciała i dla ducha. 

 

Zapraszamy  do odwiedzenia nas w  okresie letnim aby poznać  dzikie jeszcze zakątki wschodniej Polski. Dla aktywnych konie, kajaki, 

rowery, kort i boisko. A kto u nas bywał dowiecie się Państwo z parku drzew posadzonych przez naszych gości. 

 

            Pakiet 3 dniowego pobytu obejmuje:                                                  

� 2 noclegi ze  śniadaniami  

� 2 obiadokolacje regionalne  

� słodkości zaborkowe w zaciszu altany lub tarasu 

� atrakcje: 

 *      seans filmowy (film o Zaborku i o Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”) 

 *      gawędy i spacer po Zaborku z przewodnikiem   

 *      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 zakątka parkowego- gdzie rosną dęby posadzone m.in. przez  Charlie Wattsa  z  The Rolling  

               Stones, Wojciecha  Pszoniaka, Stefana Schmidta 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  

        *      wędkowanie na pobliskim zalewie  

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

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

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

  *      możliwość korzystania z placu  zabaw dla dzieci \piaskownica, huśtawki, trampolina\ oraz Domku Zabaw.                                                  

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

                                                                                           Cena  pakietu   dla  1 os w pokoju  II os   -  320 zł  

                                                                                                                          dla  1 os w pokoju   I os   -  390 zł 

 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 z przewodnikiem słynnej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim 

 - Jazdy konne z instruktorem –konie  ze Stajni Zaborek 

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

 - Możliwość wypożyczenia rowerów.                                                                                                                

                                   

 

Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka    

Lucyna i  Arkadiusz  Okoniowie 


