
 

 

OFERTA ZIMOWA  
Ferie zimowe w Siedlisku Sobibór 

 

 

Siedlisko  Sobibór 

to wyjątkowe miejsce na Polesiu Lubelskim, stworzone z myślą o ludziach ceniących spokój, 
bliski kontakt z naturą, atmosferę starych drewnianych chat w połączeniu z elementami 
nowoczesności. Zima w Siedlisku jest bardzo malownicza. Gdy spadnie śnieg, dzieci młodsze 
i starsze mogą bez końca zjeżdżać na sankach z naszej górki, lepić bałwana, urządzić bitwę 
na śnieżki. Amatorzy biegówek mają do swojej dyspozycji wspaniałe łąki i lasy.  
 
 
Zapraszamy na tygodniowe, rodzinne ferie w Siedlisku Sobibór w okresie od 15 stycznia do 
25 lutego 2018 roku.  
 
 
 

 



 

Oferujemy 

● 7 noclegów od soboty do soboty 

● 7 śniadań w formie bufetu 

● 6 obiadów 

● 6 kolacji, w tym jedno ognisko z pieczeniem kiełbasek 

● 1 obiadokolacja w dniu przyjazdu 

● 1 x warsztaty w Siedlisku lub w Muzeum we Włodawie 

● Rodzinne robienie lampionów i wieczorny spacer z lampionami (dla dzieci powyżej 3 lat)  

● 1 x warsztaty “Igła z nitką, czyli jak przyszyć urwany guzik” 

● Górkę do jazdy na sankach 

● Paterę z owocami i wybór herbat dla wszystkich gości w siedliskowej jadalni w Stodole 

● Gry planszowe i książeczki dla dzieci 

● Miłą atmosferę, pyszne posiłki, domowy chleb i inne wypieki  

● Świeże, zdrowe powietrze, obcowanie z naturą oraz piękną okolicę  

 

 

 



 

Cena pakietu 

● Dom  z  tarasem  -  stuletni dom z  bali drewnianych z kominkiem  i  z pełnym 
wyposażeniem  kuchni do wyłącznej dyspozycji rodziny lub grupy przyjaciół 
(8-10  osób) 

1. Do 4 osób 1930 zł/osoba 

2. Każda następna osoba  1670 zł 

 

● Dom  z  gankiem  -  indywidualne, klimatyczne pokoje  z łazienkami i wspólny 
kącik kuchenny 

1740 zł/osoba 

Domki w  gałęziach drzew, Dzięcioł  i Sowa, nowoczesne, wyjątkowe, z pięknym 
widokiem  na  łąki 

Max 4 osoby w domku 1930 zł/osoba 

 

 

 



 

 

Atrakcje w okolicy 

● Basen we Włodawie (9km)   
● Park Wodny w Chełmie (54km) 
● Podziemia kredowe w Chełmie (54km) 
● Huta Szkła - dla starszych dzieci i rodziców (wytwarza szkło metodą tradycyjną) 
● Poleski Park Krajobrazowy, piękne trasy spacerowe w pobliskich lasach 
● Muzeum (Zespół Synagogalny) we Włodawie (9km) 

Jeśli aura pozwoli, z radością zorganizujemy dla Państwa  k u l i g. 

Rezerwacja pakietu pobytowego drogą mailową (kontakt@siedliskosobibor.pl lub 
telefonicznie pod numerem 606 636 807. 
 
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest przelew zadatku w wysokości 30% w ciągu 2 dni 
od jej dokonania. Po tym terminie rezerwacja będzie anulowana. 
 

● Możliwość przedłużenia pobytu zgodnie z cennikiem na stronie 
www.siedliskosobibor.pl 

● Opis i zdjęcia pokoi są dostępne na stronie www.siedliskosobibor/noclegi . 

 

mailto:kontakt@siedliskosobibor.pl
http://www.siedliskosobibor.pl/
http://www.siedliskosobibor/noclegi


 

 
 


