
 

 

CZAS  LECI TAK  SZYBKO 
ZAPRASZAMY NA RODZINNĄ 

WIELKANOC TAM, GDZIE CZAS PŁYNIE 
WOLNIEJ 

 

Siedlisko  Sobibór 

to niezwykłe, kameralne miejsce w otulinie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, z przytulną 
atmosferą starych drewnianych chat połączoną z nowoczesnym komfortem. 

 

 



 

Wielkanocny pobyt w Siedlisku 

● Wielki Piątek, 30 marca  

       przyjazd od godziny 14.00, zakwaterowanie 

       dla chętnych tworzenie pisanek różnymi technikami 

       19.00 - postna kolacja na ciepło  

● Wielka Sobota, 31 marca  

       9.00 - słynne siedliskowe śniadanie 

       wspólne święcenie jajek w wiejskim, drewnianym kościółku * 

       w wolnych chwilach wypatrywanie pierwszych bocianów 

       17.00 - obiadokolacja z pierwszymi wielkanocnymi przysmakami 

       20.00 - spotkanie przy ognisku 

       21.00 - dla chętnych sauna oraz relaksująca kąpiel w balii pod gwiazdami 

 

 



 

● Niedziela Wielkanocna, 1 kwietnia 

       9.30 - uroczyste śniadanie świąteczne  

       poszukiwanie świątecznego zajączka w siedliskowym ogrodzie (dla dzieci) 

       15.00 - świąteczny obiad 

       19.00 - kolacja z degustacją nalewek 

● Poniedziałek Wielkanocny, 2 kwietnia 

       9.30 - świąteczne śniadanie 

       i …. dyngusowa bitwa w ogrodzie dla chętnych 

       15.00 świąteczny obiad pożegnalny 

 

 

 

 

 



 

Oferta obejmuje: 

● 3 noclegi 

● 3 śniadania, w tym uroczyste śniadanie świąteczne 

● 2 obiadokolacje i 1 kolację 

● 2 obiady świąteczne 

● ognisko 

● saunę i balię w Wielką Sobotę  

● degustację nalewek 

● tworzenie pisanek (dzieci) 

● zajączka dla dzieci 

● rowery, rakietki do badmintona 

● gry planszowe, scrabble, książeczki dla dzieci 

● Wi-Fi 

● kawa, herbata i słodkości dostępne w Stodole przez cały dzień 

● miłą atmosferę, pyszne posiłki, domowy chleb i inne wypieki oraz piękną okolicę   

Cena pakietu 

1. Dom z tarasem *** * 1190 zł od osoby, min 4 osoby  

2. Dom z gankiem ***  1150 zł od osoby, min 2 osoby 

3.   Spichlerzyk “Kolorowy zawrót głowy ***  1150 zł od osoby, min 2 osoby 

4.   Domki w gałęziach drzew  ***    1350 zł od osoby, min 2 osoby 

Dzieci 0-2 lat  -    bezpłatnie z dwiema dorosłymi osobami w pokoju 

Dzieci 2-7 lat  -    50 % zniżki z dwiema dorosłymi osobami w pokoju  
 
Rezerwacja pakietu wielkanocnego drogą mailową (kontakt@siedliskosobibor.pl lub telefonicznie 
pod numerem 603 999 039 
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest przelew zadatku w wysokości 50% w ciągu 2 dni od jej 
dokonania.  Po tym terminie rezerwacja będzie anulowana. 
Cena pakietu nie ulega zmianie w przypadku niewykorzystania w całości. 
 
*godzina święcenia będzie znana dopiero w ostatniej chwili 
**Możliwość przedłużenia pobytu zgodnie z cennikiem na stronie www.siedliskosobibor.pl 

 

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


 

***Opis i zdjęcia domków i pokoi są dostępne na stronie www.siedliskosobibor.pl   
*   Dom z tarasem wynajmowany jest wyłącznie w całości dla rodziny lub grupy przyjaciół 
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