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

� 1 obiad z daniem typowo podlaskim 

� 1 kolację regionalną połączoną z ogniskiem 

� poczęstunki zaborkowe 

� atrakcje: 

• poszukiwanie pierwszych zwiastunów wiosny 

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

• relaks w Ruskiej Bani z poczęstunkiem kresowym 

• zwiedzanie Stadniny Koni Arabskich w Janowie Podlaskim z przewodnikiem 

� propozycje spędzenia czasu wolnego: 

• strzelanie z łuku sportowego do tarcz 

• dostępne boiska  sportowe, kort tenisowy, plac zabaw i domek „Baby Jagi”    

• możliwość zwiedzania okolicy wędrując z  kijami Nordic Walking   

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

• 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 .  

* Istnieje  możliwość  przedłużenia  pobytu  na kolejne  dni. 

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

- Przejażdżka wozami konnymi  

- Występ  Kapeli Ludowej  lub oprawa muzyczna z  Dj’em 

- „Wieczór  nalewek” - spotkanie  połączone z  degustacją. 

- Wspólne zajęcia przy  zdobieniu i dekoracji domowych mazurków 

- Zajęcia z  miejscową artystką ludową lub spotkanie z zielarką 

                                                                                                                          

                Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka    

                                                                                                          Lucyna i  Arkadiusz  Okoniowie 

 

 Wreszcie zima odchodzi a z nią długie zimowe wieczory, zaspy, śniegi  i mrozy. Właśnie budzi się do 

życia nadbużańska przyroda i zaprasza na odpoczynek oraz regenerację sił.  Zaborek  to  magiczne miejsce, 

które daje wytchnienie, koi skołatane nerwy, pozwala uchwycić  piękno przyrody a także zachęca do 

aktywnego wypoczynku. 


