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     „Dzień Kobiet w Zaborku” 

                            OOffeerrttaa  ddllaa  GGoośśccii  iinnddyywwiidduuaallnnyycchh  //  22001166  rr..  
 
 

 

 

 

   

 

         PPPaaakkkiiieeettt      333   dddnnniiiooowwweeegggooo   pppooobbbyyytttuuu   (((ooobbbeeejjjmmmuuujjjąąąccceeegggooo   222   nnnooocccllleeegggiii)))   www   ttteeerrrmmmiiinnniiieee   000444---000666   mmmaaarrrcccaaa   222000111666   rrr      zzzaaawwwiiieeerrraaa:::            
� 2  noclegi ze  śniadaniami  

� 2 obiadokolacje  z potrawami regionalnymi  

� słodkości  zaborkowe 

� atrakcje: 

• relaks w Ruskiej Bani  z poczęstunkiem kresowym  

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

• gawędy, spacer po Zaborku oraz wędrówka do  źródełka, żeremi bobrów i opuszczonych legowisk dzików 

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

• Paniom – miła niespodzianka. 

� propozycje spędzenia czasu wolnego: 

• spacer  do parku gdzie rosną dęby posadzone m.in. przez przez  Charlie Wattsa  z The Rolling Stones   

 i gwiazdy z serialu „To nie koniec świata” 

• zwiedzania okolicy z  kijami Nordic Walking     

• wędrówki po okolicy – Szlakiem Parku Krajobrazowego  „Podlaski Przełom Bugu” 

• dostępne boiska  sportowe, kort tenisowy, plac zabaw i domek „Baby Jagi” 

• indywidualne spacery po Zaborku, okolicy – natura na wyciągnięcie ręki.                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                   CCCeeennnaaa      pppaaakkkiiieeetttuuu         dddlllaaa   111   ooosss   www   pppoookkkooojjjuuu      IIIIII   ooosss      ---      333555000   zzzłłł   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      dddlllaaa   111   ooosss   www   pppoookkkooojjjuuu      III   ooosss            ---   444222000   zzzłłł                                                                                          
 

 

 

 

 

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.                                                                                                                                                                                                                                                               

                   - Jazdy konne z instruktorem a – konie ze Stajni Zaborka 

                   - Możliwość wypożyczenia rowerów.          
 

                     Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka                                                                                    

                                                         Lucyna i  Arkadiusz  Okoniowie 

         Wyjątkowy weekend zorganizowany z myślą o pięknych kobietach, które zapraszamy wraz ze swoimi 

najbliższymi na pełen aktywności i atrakcji pobyt w Zaborku.  


