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  Tłusty czwartek – to ostatni czwartek przed wielkim postem, który rozpoczyna ostatni tydzień karnawału, znany jest 

także jako zapusty. Zgodnie z tradycją, w tym dniu dozwolone a wręcz wskazane jest objadanie się. 

Najbardziej popularne potrawy to pączki i faworki zwane również w niektórych regionach chrustem lub chruścikami. Dawniej 

objadano się pączkami nadziewanymi, mięsem i boczkiem, które obficie zapijano wódką. 

Około XVI wieku w Polsce pojawił się zwyczaj jedzenia pączków w wersji słodkiej. Wyglądały one nadal nieco inaczej niż obecnie – 

w środku miały bowiem ukryty mały orzeszek lub migdał. Ten, kto trafił na taki szczęśliwy pączek, miał cieszyć się dostatkiem i 

powodzeniem.  

Staropolskie przysłowie mówi: Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa  uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. 

Według jednego z przesądów - jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. 

                                                                                                                                  

PPPaaakkkiiieeettt   222   dddnnniiiooowwweeegggooo   pppooobbbyyytttuuu   www   ttteeerrrmmmiiinnniiieee   222333   ---   222444   llluuuttteeegggooo   222000111777   rrr   ooobbbeeejjjmmmuuujjjeee:::   
� 1  nocleg ze śniadaniem  

� 1  kolację dla obżartuchów 

� degustację 3 nalewek 

� słodkości zaborkowe: czwartkowe faworki, pączki i róże faworkowe 

� atrakcje: 

• gawęda o podlaskich zwyczajach i tradycjach dotyczących tłustego czwartku 

• spacer po Zaborku szlakiem skansenowym 

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

� propozycje spędzenia czasu wolnego: 

                            * spacery i relaks wśród przyrody Zaborka, okolicy i Parku Krajobrazowego 

                              „Podlaski Przełom Bugu” – natura na wyciągnięcie ręki  

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

   

                                                  CCeennaa    ppaakkiieettuu        ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu    IIII  ooss    --  oodd    225599  zzłł  

                                                                                                                                                                              ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu      II  ooss    --  oodd    229966  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 lub saniami 

 - „Wieczór  nalewek” - spotkanie  połączone z  degustacją. 

 

                                                          Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka   

                                                                           Lucyna i Arkadiusz  Okoniowie 


