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"Dam Ci serce szczerozłote, dam konika cisawego..." śpiewał Marek Grechuta, 

Ty podaruj swoim bliski wyjątkowy pobyt w Zaborku 

Pakiet  3 dniowego pobytu zawiera:           

 2  noclegi ze  śniadaniami  

 1 kolację regionalną  w nastrojowych wnętrzach XIX wiecznych budynków 

 1 uroczystą,  serwowaną  kolację  przy świecach   

 poczęstunek podlaskim trunkiem 

 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 i gwiazdy serialu ”To nie koniec świata”. 

• molo nad zalewem gdzie od wiosny można słuchać koncertu żab oraz nakarmić łabędzie 

• szlak skansenowy po Zaborku, przybliżający historię miejsca i podlaskiej architektury 

 Propozycje spędzenia czasu wolnego: 

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

• dostępne boiska sportowe, kort tenisowy, siłownia na świeżym powietrzu oraz rowery. 

• w razie niepogody dostępna przeszklona wiata z stołem do ping-ponga, piłkarzykami i innymi grami 

• możliwość  wędrówek  z  kijami  Nordic Walking                                                           

                                                                                               Cena  pakietu upominkowego   

dla 1 os w pokoju  I os  -  529 zł 

dla 2 os w pokoju II os  -  858 zł                             

UWAGA: 

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

- Istnieje  możliwość  przedłużenia  pobytu  o kolejne  dni oraz dodatkowego wykupienia obiadów w restauracji Zaborek. 

- 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  monitorowany parking 

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

 - Przejażdżki  po  Zaborku  i okolicy  wozami konnymi. 

 - Jazdy konne z instruktorem w pobliskiej Stadninie 

- Zwiedzanie z przewodnikiem słynnej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, a jak mawiają „arabiarze”: 

  ”Jeśli Pan Bóg stworzył coś piękniejszego niż koń arabski, zatrzymał to dla siebie” 

- Vouchery na pobliski basen 

- Od kwietnia do listopada zapraszamy do naszej restauracji z regionalnymi przysmakami 

Serdecznie  zapraszamy 

Właściciele Zaborka 

Rodzina Okoniów 


