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

� 2 obiady z daniami typowo podlaskimi z ziołami z naszego ogrodu 

� 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków 

� poczęstunek zaborkowymi słodkościami 

� atrakcje: 

• spotkanie z zielarką ludową – opowieści o ziołach w naszym ogrodzie i zielniku 

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

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

• relaks w Ruskiej Bani z poczęstunkiem kresowym 

� ciekawe miejsca Zaborka: 

• „zaczarowany ogród Bazylego Albiczuka” – różnorodność roślin i ziół 

• dębowy zakątek – drzewa posadzone m.in. przez  Charlie Wattsa  z  The Rolling Stones, 

           Wojciecha  Pszoniaka, Stefana Schmidta, Alicję Jachiewicz czy Czesława Langa. 

• molo nad jeziorem (warto posłuchać  koncertu  żab oraz nakarmić łabędzie)   

• okoliczne lasy i łąki skąd można obserwować pasącą się zwierzynę płową 

� propozycje spędzenia czasu wolnego: 

• wędkowanie na pobliskim jeziorze, obserwacja ptaków w  terenie  

• spacery i relaks wśród przyrody Zaborka i okolicy – natura na wyciągnięcie ręki 

• wędrówki z kijami Nordic Walking oraz strzelanie z łuku sportowego do tarczy 

• dostęp do boisk sportowych na grupowe rozgrywki koszykówki, siatkówki czy piłki nożnej 

• zabawy w ternie: quest, szlak przyrodniczy i skansenowy. 

                                                                                                          CCeennaa    ppaakkiieettuu      ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu    IIII  ooss    --    333388    zzłł  

                                                                                                                                                                                                                          ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu      II  ooss      --    337711  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. 

- Istnieje  możliwość  przedłużenia  pobytu  na kolejne  dni. 

- Bezpłatne Wi-Fi  i parking monitorowany .  

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

- Jazdy konne z instruktorem, Safari ornitologiczne z przewodnikiem. 

- Przejażdżki  po  Zaborku  i okolicy wozami konnymi. Zwiedzanie z przewodnikiem słynnej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim.  

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

- Występ  Kapeli Ludowej  lub  oprawa muzyczna z DJ'em.      

Dawne zielarki umiały korzystać z darów łąk i lasów: nie tylko leczyły  ziołami, lecz również często wykorzystywały je w 

kuchni. Postanowiliśmy przypomnieć kilka smakowitych ziółek, które niezasłużenie trafiły do lamusa. Dzisiejsza kuchnia sięga 

również po ogrodowe kwiaty…. nie tylko do dekoracji stołu. 

Proponujemy więc „ZIOŁA I KWIATY Z  ŁĄKI, LASU i OGRÓDKA WPROST DO GARNKA” 


