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                          "Noc Magii i tajemnic 
     - andrzejki w Zaborku” 
                                                                                         Oferta  dla GRUP/ 2015 r. 

 

 

„Dziś cień wosku Ci pokaże, co Ci życie niesie w darze.”                                                                                              

     

 Zapraszamy wszystkich małych i dużych, spragnionych odrobiny magii i niezwykłości - na tradycyjne spotkanie 

andrzejkowe w gronie znajomych lub przyjaciół.  Nawiązując do zwyczajów przodków wszyscy tej nocy chętnie zaglądamy w 

przyszłość: lejąc wosk czy układając karty.   

Niegdyś traktowano wróżby bardzo poważnie a dziś jest to znakomita okazja do świętowania.                                                            

 

Pakiet 2 dniowego pobytu obejmuje:                                                  

� 1 nocleg ze śniadaniem  

� 1 kolację „Andrzejkową” z niespodzianką  na zakończenie – ciastko z wróżbą   

� powitalny poczęstunek szlachetnym trunkiem z domowej piwniczki 

� atrakcje:             

* gawędy i spacer po Zaborku z przewodnikiem 

* tradycyjne lanie wosku – czyli przez dziurkę od  klucza 

          * zabawy odtwarzające tradycyjne obrzędy ludowe i wróżby Andrzejkowe (np. rzucanie i  ustawianie  

                  butów,  odczytywanie przyszłości z jabłkowych obierek, liczb itp.) - wieczór pełen niespodzianek 

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

� propozycje spędzenia czasu wolnego: 

* piesza wycieczka z mapą wyznaczonym szlakiem po pięknych dzikich zakątkach naszego Zaborka, 

* 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” 

* wyprawa do źródełka skąd wypływa woda o „czarodziejskiej mocy”. 

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

 

                                                                                           Cena  pakietu   dla  1 os. w pokoju  II os.   -  240 zł  

                                                                                                                         dla  1 os. w pokoju    I os.   -  280 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 oraz wykupienie obiadów z 10% upustem. 

- 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  

- Jazdy konne  pod okiem instruktora – konie ze stajni Zaborka 

- Relaks w Ruskiej Bani 

                                   

  

Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka                                                                                 

Lucyna i  Arkadiusz  Okoniowie 


