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Pakiet  3 dniowego pobytu zawiera: 
                                                  

� 2  noclegi ze  śniadaniami  

� 2 obiadokolacje z potrawami regionalnymi  

� słodkości zaborkowe 

� domową zielarnię – napary z ziół z naszego zielnika 

� atrakcje: 

• spacer szlakiem skansenowym po Zaborku, przybliżającym historię miejsca i podlaskiej architektury 

• kije Nordic Walking i mapa okolicy 

• upominek z Zaborka dla każdego Gościa 

� propozycje spędzenia czasu wolnego: 

• spacer  do zakątka dębowego gdzie rosną drzewa posadzone m.in. przez Charlie Wattsa  z The Rolling  

Stones, Wojciecha Pszoniaka i gwiazdy z serialu „To nie koniec świata” 

• chwila wytchnienia w „zaczarowanym ogrodzie Bazylego Albiczuka”- różnorodność  roślin ozdobnych 

• dostęp do  boisk sportowych, kortu tenisowego, tarcz i łuków 

• wędrówki po okolicy – Szlakiem Parku Krajobrazowego  „Podlaski Przełom Bugu”                                                                               
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UWAGA: 

* Pakiet dotyczy osób powyżej 60 roku życia 

* Oferta dotyczy pobytów weekendowych w okresie od kwietnia do października 2017r. 

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

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

* Bezpłatne Wi-Fi,  Parking monitorowany 

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

  * Przejażdżki  po  Zaborku  i okolicy wozami konnymi a zimą saniami. 

* Zwiedzanie Stadniny Koni Arabskich w Janowie Podlaskim z przewodnikiem.  

* Latem spływ stateczkiem lub katamaranem rzeką Bug. 

                                                                                                            Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka    

                                                                                                                  Lucyna i  Arkadiusz  Okoniowie 

 Pragniemy zachęcić Państwa  do spędzenia  miłych chwil w naszym pensjonacie „Uroczysko  Zaborek”. U nas 

możecie Państwo odkrywać ciągle to nowe, zaskakujące oblicze otaczającej przepięknej podlaskiej przyrody, życzliwość 

i gościnność żyjących tu ludzi oraz poznać smaki  tutejszych regionalnych potraw.  

 Nasza propozycja  może być także wspaniałym prezentem dla ukochanych Rodziców lub Dziadków. 
 


