Jesienny weekend w Zaborku
Oferta dla Gości indywidualnych/ 2021
Listopad zwiastuje, że jesień zagościła już u nas na dobre. Zapraszamy do naszego Zaborka – to tu można smakować życie i...
pyszności naszej kuchni a na werandzie lub w altanie można posiedzieć przy filiżance gorącej herbaty, złapać ostatnie
promyki ciepłego słońca, posłuchać szumu kolorowych liści i podmuchów jesiennego wiatru.

Weekendowy pakiet 3 dniowego pobytu (2 noclegi) w okresie październik oraz listopad 2021r. obejmuje:





2 noclegi ze śniadaniami
1 kolacje regionalne
1 ognisko pod zadaszeniem biesiadnym z daniami podlaskimi oraz pieczeniem kiełbasek i ziemniaków
słodkości zaborkowe i poczęstunek herbatą z samowara



atrakcje w ramach pakietu:
 wspólne zajęcia dla dzieci i rodziców (warsztaty dyniowe, kapuściane lub ziemniaczane.)
 gawędy i spacer po Zaborku z przewodnikiem oraz opowieści o okolicy
 seans filmowy (film o Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”)
 wieczór bajek dla najmłodszych
 relaks w Ruskiej Bani, drewnianej balii z podgrzewaną wodą lub kąpiel w beczce z zimną wodą
 nocne wyjście do kamiennego kręgu „Miejsca Mocy”
 propozycje spędzenia czasu wolnego
 możliwość wędrówek z kijami Nordic Walking – kije u obsługi
 indywidualne spacery po Zaborku, okolicy i Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”
 chwila wytchnienia w „zaczarowanym ogrodzie Bazylego Albiczuka”- różnorodność roślin ozdobnych
 wędrówki leśnymi szlakami i duktami po naszym „leśnym parku”
 dostępne boiska sportowe, plac zabaw i domek „Baby Jagi” oraz siłownia fitness na świeżym powietrzu
 quest, ścieżka przyrodnicza, szlak skansenowy - wycieczki z mapą po okolicy
Cena pakietu dla 1 os w pokoju II os od 499 zł
dla 1 os w pokoju I os od 699 zł
dopłata za pobyt dziecka w wieku 3-12 lat (dostawka do pokoju rodziców) od 299 zł
dopłata za pobyt dziecka w wieku 12-17 lat (dostawka do pokoju rodziców) od 423 zł
dopłata do pokoju premium – 150 zł
dopłata do aparamentu – 350 zł

UWAGA:

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

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

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu na kolejne dni oraz dodatkowego wykupienia obiadów w restauracji

Dzieci do 3 roku gratis. Cena noclegu dzieci powyżej 3 roku -100 %. Wyżywienie dzieci do lat 12 - 50 %.

Bezpłatne Wi-Fi i parking monitorowany.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 a kończy o 11.00 następnego dnia.
Na życzenie Gości istnieje możliwość poszerzenia usług o dodatkowe propozycje (za dodatkową opłatą):

Przejażdżki po Zaborku i okolicy furmankami konnymi.

Zwiedzanie z przewodnikiem słynnej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim,”

Jazdy konne w zaprzyjaźnionej Stajni w Werchlisiu „For Pleasure”.
Serdecznie zapraszamy do Zaborka

Pensjonat „Uroczysko Zaborek„
21-505 Janów Podlaski

www.zaborek.com.pl

tel. 83 3413068
e-mail: pensjonat@zaborek.com.pl

