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"WARSZTATY ZDOBIENIA PIERNIKÓW 
        Oferta  dla GRUP 2015 / 2016 
 
 

       Święta to czas radości, biesiadowania i po prostu świętowania. 

Oczywiście nie można sobie tego wyobrazić bez słodkości, bez wypieków i powrotów do tradycji. Podczas warsztatów zachęcamy  

Państwa do wspólnych zajęć przy dekorowaniu i zdobieniu świątecznych ciasteczek i kolorowych, pysznych pierników. 

Własnoręcznie wykonane słodkości ozdobią każdy świąteczny stół  lub będą  miłym prezentem dla Rodziny czy Bliskich.    
                                                                                                                                                   

PPPaaakkkiiieeettt   222   dddnnniiiooowwweeegggooo   pppooobbbyyytttuuu   ooobbbeeejjjmmmuuujjjeee:::   
� 1 nocleg ze śniadaniem  

� 1 obiad z daniami typowo podlaskimi 

� 1 świąteczną kolację zaborkową 

� powitalny poczęstunek szlachetnym trunkiem z domowej piwniczki 

� atrakcje: 

         *     wspólne zajęcia przy zdobieniu i dekoracji domowych ciasteczek i świątecznych  pierniczków  - można   

                               wykazać się swoją wyobraźnią - tworząc małe dzieła sztuki. 

         *     gawędy i spacer po Zaborku z przewodnikiem 

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

� propozycje spędzenia czasu wolnego: 

*     spacery i relaks wśród przyrody Zaborka, okolicy i Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” - natura   

       na wyciągnięcie ręki 

        *     wędrówka do  źródełka, żeremi bobrów i opuszczonych legowisk dzików 

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

 

                                                                     CCeennaa    ppaakkiieettuu      ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu    IIII  ooss    --      225500  zzłł  

                                                                                                                                                                                                ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu      II  ooss      --    228855  zzłł    
UWAGA: 

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

-  Dotyczy grup powyżej 10 os. 

-  Możliwość przedłużenia pobytu na kolejne dni i dodatkowego wykupienia obiadów regionalnych z 10% upustem 

-  Powyższe usługi zawierają podatek Vat 

-  Bezpłatne Wi-Fi i parking  monitorowany 

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

- Jazdy konne z instruktorem –konie  ze Stajni Zaborek  

- Przejażdżki  po  Zaborku i okolicy saniami lub wozami konnymi. 

- 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” 

-  Relaks w Ruskiej Bani  z poczęstunkiem kresowym  i orzeźwienie w drewnianej balii z zimną wodą 

- Występ  Kapeli Ludowej lub oprawa muzyczna z DJ'em 

                                                                                              Serdecznie zapraszamy do Zaborka  

                                                                                               Lucyna i Arkadiusz  Okoniowie                       


