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„Zabawa z rękodziełem” 

Oferta dla Grup/2017 r 

              Zapraszamy do niezwykłego zakątka Polski,  w którym nie tylko można obejrzeć dziką i unikalną przyrodę, ale też 

aktywnie wypocząć i poznać zabytki,  historię, tradycje, zwyczaje i kuchnię naszego regionu. 

  

Zapraszamy   na wspólną zabawę i integrację przy warsztatach rękodzielniczych przybliżających kulturę i tradycję 

Południowego Podlasia.  Dla aktywnych polecamy konie, kajaki, rowery, kort tenisowy i boiska.  

   

PPPaaakkkiiieeettt   222   dddnnniiiooowwweeegggooo   pppooobbbyyytttuuu   ooobbbeeejjjmmmuuujjjeee:::   

� 1 nocleg ze śniadaniem  

� 2 obiady z daniami typowo podlaskimi 

� 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków 

� poczęstunki zaborkowe 

� atrakcje: 

            * zabawa z rękodziełem - warsztatowe zajęcia integracyjne z rękodzielnictwa ludowego 

            * wieczorne wyjście z pochodniami do kamiennego kręgu „Miejsca Mocy” 

            * 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 innych aktorów  

                                           * molo nad jeziorem (już od wiosny warto posłuchać koncertu żab i nakarmić łabędzie)   

� propozycje spędzenia czasu wolnego: 

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

            * wędrówki z kijami Nordic Walking  

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

            * piesza wycieczka z mapą wyznaczonym szlakiem po pięknych dzikich zakątkach Zaborka 

                                                                             CCeennaa    ppaakkiieettuu      ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu    IIII  ooss    --    334422  zzłł  

                                                                                                                                                                                ddllaa  11  ooss  ww  ppookkoojjuu      II  ooss    --    337799  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. 

* Napoje i alkohol  płatne dodatkowo. 

* 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):               

 - Przejażdżki  po Zaborku  i okolicy wozami konnymi 

 - Zwiedzanie z przewodnikiem słynnej Stadniny Koni  Arabskich w Janowie Podlaskim.  

 - Występ  Kapeli Ludowej    

                                                              


