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                                                                                                                          DDZZIIEEŃŃ  DDZZIIEECCKKAA  WW  ZZAABBOORRKKUU    

                                                                                                                  OOffeerrttaa  ddllaa  GGoośśccii  iinnddyywwiidduuaallnnyycchh//  22001177  rr..    
 
  Zapraszamy dzieci i dorosłych do spędzenia weekendu w Magicznym Zaborku - w miejscu, w którym nie  narzeka się na nudę.  

 W tym czasie najmłodszych traktujemy jak Gości VIP. Z myślą o nich przygotujemy menu tak, aby każdy niejadek znalazł  

 coś dla siebie. Pani Gałgankowa poprowadzi specjalne zajęcia z robieniem kukiełek, kolorowych wycinanek lub dekorowaniem 

 ciasteczek. Nawet przewodnik tego dnia przemówi dziecięcym głosem i spacerując ścieżką przyrodniczą spróbuje wypatrzyć 

 sarny czy odszukać legowisko dzików. 

   

                             Pakiet 3 dniowego pobytu w terminie 2.VI.-4.VI.2017 r zawiera:                                                                                                                                                    
� 2  noclegi ze  śniadaniami  

� 1  kolację regionalną  

� 1  ognisko pod zadaszeniem biesiadnym z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków 

� słodkości zaborkowe w zaciszu altany lub tarasu 

� rodzinny piknik na trawie – mały poczęstunek  

� atrakcje: 

      *     wspólne zajęcia plastyczne dla dzieci i rodziców: 

   *     rodzinną wycieczkę po Zaborku z przewodnikiem                       

      *     wieczorne wyjście  do kamiennego kręgu  „Miejsca Mocy” i poszukiwanie kwiatu paproci 

      *     spacer z mapą w  ręku- ścieżką przyrodniczą w poszukiwaniu ptaszków, saren i dzików 

      *     rodzinny Quest z nagrodami     

       *     wieczorne kino dla dzieci 

      *     przejażdżka wozem po okolicy* 

� propozycje spędzenia czasu wolnego:                                    

*     plac zabaw, trampolina, zjeżdżalnie, wyciąg linowy   

 *     strzelanie  z łuku sportowego do tarczy                                                                                                                                                             

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

   
                                                                                           

                                   CCeennaa    ppaakkiieettuu      ddllaa    11  ooss..  ww  ppookkoojjuu  IIII  --    339999  zzłł    

                                                                                ddllaa    11  ooss..  ww  ppookkoojjuu      II  --    447799  zzłł  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ddooppłłaattaa  zzaa  ddzziieecckkoo  ((  33--1122  llaatt))  --    332200  zzłł  
 UWAGA: 

                   * przy minimum 10  osobach  

- 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. 

 -  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  i parking monitorowany     

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

 - Zwiedzanie z przewodnikiem słynnej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim 

 - Jazdy konne z instruktorem 

 - Rejs stateczkiem lub katamaranem rzeką Bug lub spływ  kajakowy  Krzną i Bugiem. 

 - Możliwość wypożyczenia rowerów.                                                                                                                

                                                                                   Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka    

                                                                                                                               Lucyna i  Arkadiusz  Okoniowie 


