
 

 
  

 

 

 

 

    
 
   "Gęsina w Zaborku” 
        Oferta  dla Gości indywidualnych/ 2017 r. 

             

 

 

„Nie masz lepszej zwierzyny, jako nasza gąska,  dobre piórko, dobry mech, nie gań mi i miąska” 

 

Tak pisał na temat gęsi swego czasu Władysław Kopaliński. Słowa te nadal są aktualne a tradycja konsumpcji tego specjału w Polsce 

sięga już wielu stuleci. W staropolskich tradycjach kulinarnych była ona nieodłącznym elementem świątecznych stołów i ważnych 

wydarzeń rodzinnych. Tradycyjnym okresem spożywania gęsiny jest jesień, a zwłaszcza okres od 11 listopada – dzień Św. Marcina aż 

do okresu Świąt Bożego Narodzenia. 

Zapraszamy więc Państwa do nas bo potrawy z gęsiny  zawitały również w Zaborku. 

 

 

            Pakiet 2 dniowego pobytu obejmuje:                                                  

� 1 nocleg ze  śniadaniem 

� 1 kolację 3-daniową przy świecach, gdzie danie główne to gęsina ...a na deser ciasteczka i kieliszek mirabelkówki 

�  popołudnie przy płonącym kominku lub ciepłym piecu kaflowym  z zaborkowymi słodkościami 

�  atrakcje: 

     *      spacer szlakiem skansenowym po Zaborku,  przybliżający historię miejsca i podlaskiej architektury 

 *      słodki upominek w pokoju        

� propozycje spędzenia czasu wolnego:  

        *      piesza wycieczka z mapą wyznaczonym szlakiem przyrodniczym po pięknych, dzikich naszych zakątkach 

        *      spacer do zakątka parkowego- gdzie rosną dęby posadzone m.in. przez  Charlie Wattsa  z  The Rolling  

               Stones, Wojciecha  Pszoniaka, Stefana Schmidta czy aktorów z serialu „To nie koniec świata” 

        *      dostępne gotowe propozycje planów wycieczek pieszych, rowerowych i samochodowych po regionie  

                                                                                           Cena  pakietu   dla  1 os w pokoju  II os   -  200 zł  

                                                                                                                          dla  1 os w pokoju   I os   -  240 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): 

 - Przejażdżki  po  Zaborku  i okolicy  wozami  konnymi. 

 - Zwiedzanie z przewodnikiem słynnej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim 

 - Jazdy konne z instruktorem. 

 - Relaks w Ruskiej Bani 

 - Możliwość wypożyczenia rowerów.                                                                                                                

                                  

 

 

 

 

Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka    

Lucyna i  Arkadiusz  Okoniowie 


