
 

 

 

Świąteczny box z przysmakami z Siedliska Sobibór 
 

Zapraszamy do zamawiania świątecznych upominków. 
 Spraw przyjemność swoim współpracownikom lub klientom i podaruj im “box” pyszności lub 

voucher do Siedliska Sobibór.  
Zasmakujcie się w naszych przysmakach przywołując wspomnienia z dzieciństwa,  

w myśl naszego hasła: Celebruj życie, smakuj naturę! ® 
 

 

 
 

Piszą o nas znane magazyny, gazety, blogerzy, regularnie znajdujemy się w zestawieniach najatrakcyjniejszych miejsc w Polsce. 
Siedlisko Sobibór® gościło Dorotę Szelągowską z programem Tu Jest Pięknie emitowanym w TVN Style!. 

Siedlisko Sobibór® “Poland’s finest” - jesteśmy w “TOP 15 most unique destinations in Poland” wg. opiniotwórczego Travelicious! 
Siedlisko Sobibór® znalazło się w TOP 6 magicznych miejsc na weekend wg. opiniotwórczego bloga Tasteaway! 

Siedlisko Sobibór® znalazło się w TOP 5 najbardziej odjechanych miejscówek w Polsce na relaks wg. opiniotwórczego F5! 
Siedlisko Sobibór® znalazło się w TOP 11 nietypowych miejsc na wesele w Polsce wg. opiniotwórczego Travelicious! 

 
 



 

 

 

BOX za 95 zł 
● Konfitury własnej produkcji wg. babcinej receptury 

● Miód z poleskich łąk 
● Pierniczki własnego wypieku 

● Pakowany w opakowanie Siedlisko Naturalnie z ekologicznym wypełnieniem 
 

BOX za 150 zł 
● Konfitury własnej produkcji wg. babcinej receptury 

● Miód z poleskich łąk 
● Pierniczki własnego wypieku 

● sobiborska cytrynówka 0,5l lub eleganckie wino dobrane na święta przez sommeliera 
● Pakowany w opakowanie Siedlisko Naturalnie z ekologicznym wypełnieniem 

 
Istnieje możliwość modyfikacji zawartości lub innego sposobu pakowania - do ustalenia. 

 
Zapraszamy do kontaktu :) 

tel. 603 999 039  
E-mail: kontakt@siedliskosobibor.pl 
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