
 

 

                                                      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Zachęcamy do przyjazdu do Zaborka położonego w otulinie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”.  

Jest to idealne miejsce na wypoczynek i regenerację sił. Tu możecie Państwo miło spędzić czas wśród otaczającej nas 

„dzikiej” jeszcze przyrody i dzięki temu zapomnieć choć na chwilę o wszelkich troskach i zmartwieniach dnia codziennego 

oraz poznać smaki tradycyjnych podlaskich dań regionalnych. 

 

Pakiet 7 dniowego pobytu (6 noclegów) obejmuje:          
                                      

 6 noclegów  

 6 śniadań w formie bufetu  

 5 kolacji regionalnych 

 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek   

  słodki podwieczorek w restauracji Zaborek  

  atrakcje: 

* różne popołudniowe animacje dla dzieci: wieczór bajek, wycieczka z przyrodnikiem, wspólne kolorowanki,    

  zajęcia z Panią Gałgankową, wieczór rozgrywek, pieczenie ziemniaków 

* gawędy i spacer po Zaborku z przewodnikiem    

* podgrzewany odkryty basen. 

 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 

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

* siłownia fitness na świeżym powietrzu 

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

* przeszklona wiata rekreacyjno-wypoczynkowa ze stołem do ping-ponga, piłkarzykami i mega klockami 

* biblioteczka i gry planszowe do dyspozycji Gości 
 

Cena  pakietu dla 1 os w pokoju  II os  od  1248 zł 

dla 1 os w pokoju  I os od  1518 zł 

dopłata za dziecko ( 3-12 lat) od 798 zł 
 

              UWAGA:   

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

 - Istnieje  możliwość  przedłużenia  pobytu  na kolejne dni. 

- Na terenie pensjonatu znajduje się Restauracja w której można wykupić dodatkowe obiady. 

- 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 

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

Serdecznie zapraszamy 

Właściciele Zaborka 


