
 
 

   
 
 
 
 
          
  

 

    „Wernisaż w Zaborku” 

    30 stycznia  2016 r. 
 

 Wystawa poplenerowa malarstwa i grafiki w Zaborku to okazja do poznania dzieł znanych i cenionych, 

współczesnych artystów, możliwość spotkania z wrażliwymi, barwnymi i duchowo bogatymi twórcami jak 

również okazja do przyjazdu na Podlasie. 

 

 „Twórcy obrazów to artyści w większości obracający się w kręgu malarstwa przedstawiającego realizm bądź metafory. To malarstwo 

solidnego, rzetelnego warsztatu, sztuka środka nie podążająca śladami kontrowersyjnej awangardy, kierująca się indywidualnym pojęciem 

piękna, poszukująca ale wierna własnym artystycznym przekonaniom” - to słowa Małgorzaty Nikolskiej (Komisarza zaborkowych  plenerów) 
 

 Zapraszamy do naszego pensjonatu  na weekendowy pobyt w terminie 29- 31 stycznia 2016 r. 

gdzie atrakcją będzie wernisaż z udziałem artystów – uczestników  XV już letniego,  zaborkowego  pleneru  malarskiego.                                                                             

 

Pakiet 3 dniowego pobytu w terminie 29-31 stycznia 2016r. zawiera:                                                 
� 2  noclegi ze  śniadaniami  

� 1 obiadokolację z daniami kuchni podlaskiej 

� 1  kolację uroczystą 

� słodkości zaborkowe 

� atrakcje: 

• wernisaż w Kościółku z krótkim koncertem, lampką wina i słodkościami 

• gawędy i spacer po Zaborku z przewodnikiem 

• relaks w Ruskiej Bani z poczęstunkiem kresowym 

� propozycje spędzenia czasu wolnego: 

• możliwość  wędrówek  z  kijami  Nordic Walking – kije u obsługi  

• indywidualne spacery po Zaborku, okolicy i Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu” – natura na 

wyciągnięcie ręki. 

• wędrówki do  źródełka, żeremi bobrów i opuszczonych legowisk dzików  

• dostępne gotowe propozycje planów wycieczek pieszych i samochodowych po regionie  

• wyprawa w teren  na nartach biegowych 
 

                                                                                          Cena  pakietu   dla  1 os w pokoju  II os   -  350 zł  

                                                                                                                      dla  1 os w pokoju   I os   -  420 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  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” 

                                                                                                                         Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka   

                                                                                                                            Lucyna i Arkadiusz  Okoniowie 


