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                        "SPOTKANIE WIGILIJNE" 
                                                                                         Oferta  dla GRUP/ 2016 r. 

 
 
 
 

Świeci się choinka, piernik pachnie pięknie, 

i kolęda dźwięcznie płynie przy płonącym kominku. 

Ten wyjątkowy świąteczny klimat oferuje Zaborek – zapraszamy serdecznie.                  

 

Pakiet 2 dniowego pobytu obejmuje:                                                  
� 1 nocleg ze śniadaniem  

� 1 kolację wigilijną z tradycyjnymi daniami podlaskimi przy odświętnie nakrytym stole. Wyjątkową świąteczną 

atmosferę dopełni zapach siana i choinki a także płonący kominek. 

� powitalny poczęstunek szlachetnym trunkiem z domowej piwniczki 

� atrakcje:             

* gawędy i spacer po Zaborku z przewodnikiem 

*      integracja przy wspólnym ubieraniu choinki i kolędowaniu 

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

*      popołudniowy relaks w Ruskiej Bani 

� propozycje spędzenia czasu wolnego: 

* zabawy na śniegu: bitwa na śnieżki i konkurs z nagrodą - za ulepienie  największego bałwana 

* wycieczka szlakiem przyrodniczym  

* indywidualne spacery po okolicy i Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”. 

 

                                                                                           Cena  pakietu   dla  1 os w pokoju  II os od   199 zł  

                                                                                                                          dla  1 os w pokoju   I os od  236 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 nie zawierają podatku VAT. 

- Monitorowany parking i bezpłatne Wi-Fi                                                                                                                                                                                          

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, 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      

- Wspólne zajęcia przy zdobieniu świątecznych pierników lub przygotowywaniu ozdób choinkowych 

- "Wieczór nalewek" - spotkanie połączone z degustacją. 

                                   

  

Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka                                                                                                              

Lucyna i  Arkadiusz  Okoniowie 


