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                          „Majówka w magicznym Zaborku”””   
                                           OOffeerrttaa  ddllaa  GGrruupp  //  22001177  rr  

               

 Maj to idealny czas aby zadbać o zdrowie i zmienić swoje codzienne przyzwyczajenia wprowadzając więcej ruchu.  Jest 

to również czas korzystny na wyciszenie i ucieczkę od gwaru miasta. Dzięki ogromnej przestrzeni, bliskości wody i „dzikiej” 

jeszcze natury – Zaborek jest idealnym miejscem do wyjazdów firmowych, szkoleniowych i integracyjnych.   

           To tutaj macie Państwo przyrodę na wyciągnięcie ręki, zapach czeremchy, lilaków czy jaśminowców unosi się wszędzie w 

powietrzu wpadając do drewnianych budynków, a szum wiatru, kumkanie żab i śpiew ptaków słychać jeszcze długo w nocy.  
 

 
 

   

PPPaaakkkiiieeettt   222   dddnnniiiooowwweeegggooo   pppooobbbyyytttuuu      ooobbbeeejjjmmmuuujjjeee:::   

� 1 nocleg ze śniadaniem  

� 1 obiad  z daniami kuchni podlaskiej   

� 1 biesiada z ogniskiem pod zadaszeniem z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków 

� słodkości zaborkowe 

� atrakcje: 

• gawędy, spacer po Zaborku oraz wędrówkę do źródełka i żeremi bobrów   

• relaks w Ruskiej Bani z filiżanką herbaty z samowara 

• dostępne boiska sportowe na rozgrywki koszykówki, siatkówki, piłki nożnej  

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

� Ciekawe miejsca Zaborka: 

• „Zaczarowany ogród Bazylego Albiczuka” – różnorodność roślin i ziół 

• dębowy zakątek – drzewa posadzone m.in. przez  Charlie Wattsa z The Rolling Stones, Wojciecha  

Pszoniaka, Stefana Schmidta, Alicję Jachiewicz 

• molo nad zalewem (można posłuchać  koncertu  żab oraz nakarmić łabędzie)   

• okoliczne lasy i łąki skąd można obserwować pasącą się zwierzynę płową 

� propozycje spędzenia czasu wolnego: 

• spacery i relaks wśród przyrody Zaborka, okolicy i Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”  

• obserwacja ptaków gnieżdżących się na naszym terenie – lornetki u obsługi 

• wędrówki z kijami Nordic Walking 

• quest, ścieżka przyrodnicza, szlak skansenowy - wycieczki z mapą po okolicy 

 

                                                                                 

                                                                                                          CCeennaa    ppaakkiieettuu      ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu      IIII  ooss    --    227755  zzłł  

                                                              ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu        II  ooss      --  331122  zzłł                                                                
    UUwwaaggaa::                                                                                                                                                                                                                                      

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

- Oferta dotyczy grup powyżej 10 os.     

- Powyższe usługi  nie zawierają podatku VAT. 

- Istnieje  możliwość  przedłużenia  pobytu  na kolejne  dni.,   

- 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. 

- Zwiedzanie z przewodnikiem słynnej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. 

- Rejs stateczkiem lub katamaranem rzeką Bug lub spływ  kajakowy  Krzną i Bugiem. 

  

                                                                                                          Serdecznie zapraszamy do Zaborka  

                                                                                           Lucyna i Arkadiusz  Okoniowie                        
 


