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  Długi weekend majowy zwiastuje, że wiosna zagościła już u nas na dobre.   

                   Zapraszamy do Zaborka – to tu można smakować życie i...  pyszności naszej kuchni. 

                   Przez okna Starej Plebanii widać kolorowy ogród bylinowy Bazylego Albiczuka.  

                   Zapach czeremchy, lilaków czy jaśminowców unosi się wszędzie w powietrzu i wpada do drewnianych budynków naszego pensjonatu.  
                   To na tarasie lub w altanie można posiedzieć przy filiżance herbaty  i nasłuchiwać szumu wiatru, kumkania żab i śpiewu ptaków. 
  

    Pakiet 4 dniowego pobytu w terminie od 30 kwietnia do 3 maja 2020 r. zawiera:                                                 
 

 3  noclegi ze  śniadaniami  

 2  kolacje regionalne  

 1  ognisko pod zadaszeniem biesiadnym z daniami kuchni podlaskiej, grillem,  pieczeniem kiełbasek i ziemniaków 

 słodkości zaborkowe 
 piknik na trawie – mały poczęstunek  

 atrakcje w ramach pakietu: 

• przejażdżka po Zaborku i okolicy wozem konnym 

• zajęcia dla dzieci i rodziców z Panią Gałgankową 

• wspólne sianie ogrodu przez naszych najmłodszych Gości 

• gawędy i spacer po Zaborku z przewodnikiem            

• relaks w Ruskiej Bani, kąpiel w gorącej Balii  lub beczce z sianem   (wiejskie SPA) 

• nocne wyjście  do kamiennego kręgu  „Miejsca Mocy”    

• wieczorne kino  dla dzieci 

• dla najmłodszych wyprawa z przyrodnikiem  Zaborkowym  Szlakiem  Przyrodniczo-Edukacyjnym 

• degustacja staropolskich trunków 
 propozycje spędzenia czasu wolnego: 

• możliwość  wędrówek  z  kijami  Nordic Walking 

• indywidualne spacery po Zaborku, okolicy i Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu” 

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

• wędrówki do  źródełka, żeremi bobrów i opuszczonych legowisk dzików 

• dostępne boiska  sportowe, kort tenisowy, plac zabaw i domek „Baby Jagi”  oraz siłownia fitness na świeżym powietrzu 

• quest,  ścieżka przyrodnicza, szlak skansenowy - wycieczki z mapą po okolicy 

• a może będzie na tyle ciepło, że będzie czynny nasz podgrzewany, odkryty basen 

                                           

     Cena  pakietu   dla  1 os w pokoju II os od 879 zł 

 dla  1 os w pokoju I os od  1029 zł 

 dopłata za pobyt dziecka w wieku 3-12 lat (dostawka do pokoju rodziców) od 499 zł                                                    
                UWAGA:  

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

• Istnieje  możliwość  przedłużenia  pobytu  na kolejne  dni  
• Dzieci do 3 roku  gratis.   

• Oferta dotyczy pobytów w pokojach Standard typu twin z możliwością zrobienia dostawek dla dzieci 

• 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 w pobliskiej Stajni 

• Spływ  kajakowy  Krzną i Bugiem  

                                                                                   Serdecznie  zapraszamy  do  Zaborka 
                                                                                                                                                                  Życzymy miłego pobytu Właściciele                   


