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                                            „WIELKANOCNE  FIRMOWE  JAJECZKO”  

                                                       OOffeerrttaa  ddllaa  GGrruupp  //  22001177  rr  

            Święta to czas radości, biesiadowania i po prostu świętowania. Oczywiście nie można sobie tego wyobrazić bez słodkości, 

bez wypieków i powrotów do tradycji. Polska wielkanocna uczta zwana święconem była zawsze bardzo okazała i obfita. 

Wielkanocne stoły  zadziwiały świątecznymi przysmakami oraz piękną dekoracją.  Zdobiły je nie tylko barwne specjały i jaja 

(pisanki i kraszanki) ale także  zielone pędy widłaka, bukszpanu, barwinka i borowiny. Na stole zawsze królował baranek z 

czerwoną chorągiewką ustawiony na łączce  zielonego owsa lub rzeżuchy – niegdyś wyrabiany z masła lub wosku a teraz pieczony 

ze słodkiego ciasta. To tylko niektóre przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje i wielkanocne zwyczaje na Podlasiu. 

Zapraszamy  Państwa do Zaborka aby  poznać również obyczaje kulinarne oparte na wspomnieniach z dzieciństwa -wiążące się z 

najlepszymi i najsmaczniejszymi potrawami przyrządzanymi  przez nasze Babcie i Prababcie. Zachęcamy  również do wspólnych 

zajęć przy dekorowaniu i zdobieniu wielkanocnych pisanek lub mazurków.    
                                                                                                                                           

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

� 1 obiad z daniami typowo podlaskimi 

� 1 świąteczną kolację wielkanocną 

� słodkości zaborkowe 

� atrakcje: 

• gawęda o podlaskich zwyczajach oraz wspólne zdobienie i dekorowanie jajek i wielkanocnych 

mazurków - można wykazać się swoją wyobraźnią- tworząc małe dzieła sztuki.  

• relaks w Ruskiej Bani  przy filiżance herbaty z samowara 

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

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

� propozycje spędzenia czasu wolnego: 

* spacery wśród przyrody Zaborka, okolicy i Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” – natura na wyciągnięcie ręki 

* możliwość  wędrówek  z  kijami  Nordic Walking   

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

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

   

                                                  CCeennaa    ppaakkiieettuu        ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu    IIII  ooss    --  oodd    229999  zzłł  

                                                                                                                                                            ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu      II  ooss    --  oodd    333322  zzłł                                                      
 UWAGA: 

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

* Oferta dotyczy grup powyżej 10 os.  

* Powyższe usługi nie zawierają podatku  VAT. 

* Bezpłatne Wi-Fi  i parking monitorowany .  

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

 - Zwiedzanie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim      

 - Przejażdżka wozami konnymi  

 - Występ  Kapeli Ludowej  lub oprawa muzyczna z  Dj’em 

 - „Wieczór  nalewek” - spotkanie  połączone z  degustacją. 

 

                                                            Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka   

                                                                             Lucyna i Arkadiusz  Okoniowie 


