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PPPaaakkkiiieeettt   333   dddnnniiiooowwweeegggooo   pppooobbbyyytttuuu (    zzz   222   nnnooocccllleeegggaaammmiii   )))   ooobbbeeejjjmmmuuujjjeee:::   
   

� 2  noclegi ze śniadaniami 

� 2 kolacje regionalne 

� popołudniowy deser  w naszej kawiarence „Koniec Świata” 

� słodkości zaborkowe  

� atrakcje: 

• seans filmowy (film o Zaborku i okolicy lub o Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”)     

• spacer z mapą wyznaczonym szlakiem po Zaborku przybliżający historię tego miejsca 

• relaks w Ruskiej Bani z poczęstunkiem kresowym 

• wieczór przy płonącym kominku z kieliszkiem domowej nalewki 

� propozycje spędzenia czasu wolnego: 

• możliwość  wędrówek z kijami  Nordic Walking    

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

• zabawy na śniegu – zachęcamy do ulepienia „Najpiękniejszego BAŁWANA”- nagroda czeka   

• miłośników koni zapraszamy do odwiedzin naszych klaczy Plecionki i Eskapady  w stajni lub na padoku 

• miłośników ptaków i zwierząt oraz dzieci  zachęcamy do odczytywania tropów pozostawionych na śniegu. 

• Quest, ścieżka przyrodnicza, szlak skansenowy  a także plan samochodowej wycieczki po regionie  
  

                                                                                    Cena  pakietu  dla 1 os w pokoju  II os  -  399 zł 

                                                                                                                               dla 1 os w pokoju    I os  -  479 zł 

                                                                                                                                  dopłata za dziecko (3-12 lat) -  231 zł                                                                          
UWAGA: 
* Niewykorzystanie  któregokolwiek  elementu  wchodzącego  w skład  pakietu  - nie  zmniejsza  jego wartości. 

- Istnieje  możliwość  przedłużenia pobytu  na kolejne dni oraz dodatkowego wykupienia obiadów regionalnych  

- Dzieci do 3 roku  gratis. Wyżywienie dzieci do lat 12 - 50 %.   

- Oferta dotyczy  pobytów w pokojach standard typu twin z możliwością zrobienia dostawek dla dzieci. 

- Bezpłatne Wi-Fi  i parking monitorowany    

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

- Jazdy konne z instruktorem  

- Przejażdżki  po  Zaborku  i okolicy wozami konnymi lub saniami  

- 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” 

                                                                                                             Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka    

                                                                                                                  Lucyna i  Arkadiusz  Okoniowie 

Zima to piękna pora roku pod warunkiem, że jest biała i mroźna. Można wtedy u nas poszaleć na śniegu, wybrać się 

na wędrówkę  na nartach biegowych czy udać się na długi spacer po bajkowym o tej porze roku lesie. A jeśli nie ma 

śniegu to można odpocząć w zaciszu ciepłego kominka, popróbować specjałów naszej kuchni, zrelaksować się w 

Ruskiej Bani i aktywnie spędzić czas z kijami Nordic Walking lub wyjechać konno w teren aby zobaczyć z bliska dziką 

zwierzynę. 

 


