Zaborek to jedna z nielicznych enklaw, gdzie zwyczajne życie toczy się spokojnie i leniwie jak dawniej, gdzie przyroda i natura zagląda
do naszych okien, gdzie tradycja i obyczaje towarzyszą mieszkańcom i Gościom każdego dnia. Zaborek to wymarzone miejsce dla Gości
szukających takiej właśnie żywej historii i sielskiego klimatu gdzie zapach kwiatów, łąki i lasu unosi się wszędzie w powietrzu a wokół słychać
szum wiatru, kumkanie żab i śpiew ptaków.
Zapraszamy do nas – tu można smakować życie i... pyszności naszej kuchni.

Pakiet 3 dniowego pobytu zawiera:
2 noclegi ze śniadaniami
kolację regionalną
ognisko pod zadaszeniem biesiadnym z daniami kuchni podlaskiej, grillem, pieczeniem kiełbasek i ziemniaków
słodkości zaborkowe
atrakcje w ramach pakietu:
•
wspólne, zajęcia plastyczne dla dzieci i rodziców z Panią Gałgankową
•
rodzinny spacer po Zaborku z przewodnikiem
•
wieczorne kino dla dzieci
 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, mini golf, plac zabaw, trampolina, zjeżdżalnia, wyciąg linowy i domek „Baby Jagi”
•
dostępna siłownia fitness na świeżym powietrzu
•
najmłodszych zachęcamy na wyprawę Zaborkowym Szlakiem Przyrodniczo-Edukacyjnym - wycieczka z mapą w ręku
•
w razie niepogody dostępna przeszklona wiata ze stołem do ping-ponga, piłkarzykami i innymi grami
•
biblioteka i wypożyczalnia gier planszowych do dyspozycji Gości
•
dostępny odkryty basen z podgrzewaną wodą i strefą wypoczynku.
•
gry terenowe, quest, podchody, paszport tropiciela







Cena pakietu dla 1 os w pokoju II od 698 zł
dla 1 os w pokoju I od 858 zł
dopłata za dziecko ( 3-12 lat) od 498 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 i przejażdżki bryczką

Spływ kajakowy Krzną i Bugiem.

Rejs stateczkiem lub katamaranem rzeką Krzną lub Bugiem.

Serdecznie zapraszamy do Zaborka
Życzymy miłego pobytu Właściciele

Pensjonat Uroczysko Zaborek
tel. 83 341 30 68

www.zaborek.com.pl

Kolonia 28, 21-505 Janów Podlaski
pensjonat@zaborek.com.pl

