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                                                        PRODUKT  TURYSTYCZNY 

 

           Wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowane w związku z wyjazdem poza miejsce stałego 

        zamieszkania, i to zarówno przed rozpoczęciem podróży, w jej trakcie, jak i po jej zakończeniu 

 

Produkt turystyczny  sensu stricto 

 – wszystko to, co turyści kupują oddzielnie lub w formie pewnego zestawu (pakietu) usług: – transport, 

zakwaterowanie, usługi przewodnika turystycznego, usługi pilota wycieczek, sprzęt turystyczny, mapy, 

przewodniki turystyczne, usługi kulturalne, usługi medyczne, łączność. 

 Produkt turystyczny  sensu largo  – kompozycja tego, co turyści robią, oraz walorów, urządzeń i usług, z 

których korzystają: – pomysł produktu turystycznego, walory turystyczne, infrastruktura turystyczna, 

wizerunek miejsca wypoczynku, sposób przygotowania, zorganizowania i realizacji produktu 

turystycznego. 
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                                                        PAKIET TURYSTYCZNY 

 

     Kombinacja dwóch lub więcej składników materialnych i niematerialnych.  

    Jest on postrzegany przez turystę jako przeżycie dostępne za określoną cenę. 

 

pakiet podstawowy -  obejmuje dobra i usługi podstawowe, tj. nocleg, wyżywienie, transport , itp.; 

pakiet poszerzony -  pakiet podstawowy + usługi i dobra dodatkowe, zwiększające atrakcyjność  oferty,  

na wybór których klient  nie ma wpływu; 

 

 pakiet fakultatywny - obejmuje wszystkie elementy uzupełniające pakiet podstawowy  (lub poszerzony),  

które turysta może zamówić za określoną dopłatą; 
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pakiety standardowe - przygotowane dla wszystkich klientów (zbiorowych lub indywidualnych)                              

z docelowego segmentu rynku, produkowane z reguły na dużą skalę według przyjętego schematu, 

opisywane w katalogach w celu znalezienia chętnych na ich zakup 

 

pakiety specjalne - przygotowywane na konkretne zamówienia, w których zgodnie z życzeniem  

klienta występować dowolna kombinacja usług podstawowych, dodatkowych i fakultatywnych  
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Turystyka przyciągająca na wieś coraz więcej gości krajowych i zagranicznych, co jest szansą na  

wzbogacanie działalności gospodarczej na terenach wiejskich, wpływa na  tworzenie  nowych miejsc 

 pracy i nowych  źródeł dochodów. 

 

Turystyka wiejska opiera się  na walorach danej okolicy, jej dziedzictwa i kultury, wiejskich zajęć  

i życia na wsi. Idea turystyki wiejskiej oparta jest na wielu elementach, których trzon stanowi  

społeczność lokalna. 

Turyści wybierający wiejski typ wakacji poszukują wartościowej i autentycznej interakcji ze środowiskiem 

wiejskim i lokalną społecznością. Jest to działalność przede wszystkim małych przedsiębiorstw sektora 

prywatnego. 
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LATO 

 

SZLAK FOLKLORU I SMAKÓW MAZOWSZA 

MAZOWIECKA MICHA SZLACHECKA 

 

P R O G R A M  

P I Ą T E K   

16.00-18.00 - przyjazd do Dworu Mościbrody (obiekt zabytkowy z I połowy XIX w.) - 

przywitanie szlacheckie chlebem i solą, czas wolny (do dyspozycji gości: ogródek letni, 

ścieżki spacerowe na terenie stawów otaczających dwór, bilard, tenis stołowy, boisko do 

siatkówki, szachy, wędkowanie; gabinet masażu, wypożyczalnia sprzętu wodnego, 

wypożyczalnia rowerów, jazda konna). 

18.00-24.00 - regionalna kolacja i taneczny wieczór w Restauracji Dworskiej w Mościbrodach. 

Nocleg. 

 

S O B O T A   

O wschodzie słońca nordic walking lub wędkowanie 

8.00-10.00 - śniadanie w ogródku letnim z widokiem na stawy  

10.15 - wyjazd z przewodnikiem do zabytkowej gorzelni w Krzesku - opowieści o regionie cz. 

I 

11.00 - wizyta (z degustacją) w XIX-wiecznej nadal funkcjonującej gorzelni w Krzesku 

(tradycyjne metody produkcji wódek i nalewek, m.in. wódki Chopin) 

14.00 - wyjazd do Siedlec - opowieści o regionie cz. II 

14.30 - obiad staropolski w Zaścianku Polskim - tradycyjne potrawy regionalne z certyfikatem 

Kulinarne Dziedzictwo Mazowsza; pogawędka na temat zdrowej żywności; wizyta w sklepie z 

ekologiczną zdrową żywnością i pamiątkami 

16.30 - wyjazd z Siedlec – opowieści o regionie cz. III 

17.00 - spotkanie z obecnym właścicielem pałacu w Patrykozach - herbatka różana i ciasto 

owocowe ochmistrzyni w ogrodzie pałacowym 

18.30 - wyjazd do Skibniewa - opowieść o regionie cz. IV 

19.15 - przyjazd do Skibniewa, zakwaterowanie, biesiada rycersko-szlachecka w strojach i 

scenerii z epoki. Nocleg  

 

N I E D Z I E L A  

08.00-09.00 - śniadanie po staropolsku  

09.00-11.00 - czas wolny, do dyspozycji: altana nad stawem wypożyczalnia rowerów, za 

dodatkową opłatą ruska bania i mini SPA „Dotyk Anioła”;  

dla chętnych msza św. w kościele w Skibniewie, zwiedzanie zabytkowego XVI- wiecznego 

drewnianego kościoła i przykościelnego muzeum 

11.00 - warsztaty kulinarne „Szlacheckie rogaliki” 

13.00 - obiad i degustacja wypiekanych wcześniej rogalików 

14.30 - wyjazd do Węgrowa 

15.00-17.00 - Ludwisarnia Braci Kruszewskich (rodzinna manufaktura, w której od kilku 

pokoleń wytwarza się dzwony tradycyjną metodą), zwiedzanie Bazyliki Mniejszej w Węgrowie 

17.00 - wyjazd do Warszawy 

 

CENA 600 ZŁ OD OSOBY (przy grupie min. 20-osobowej) 
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ZIMA 

 

 

SZLAK FOLKLORU I SMAKÓW MAZOWSZA 

SZLAKI WSCHODNIEGO MAZOWSZA. 3 DNI NA SZLAKU KULINARNYM 

P I Ą T E K   

16.30 - Ludwisarnia Braci Kruszewskich (rodzinna manufaktura, w której od kilku pokoleń  

           wytwarza się dzwony tradycyjną metodą), zwiedzanie Bazyliki Mniejszej w Węgrowie 

18.00 - przyjazd do Skibniewa - szlacheckie przywitanie „Skibniewianką” przy ognisku 

(rodzima nalewka) 

18.00-22.00 - kolacja staropolska z płonącą niecką, grzańcem, regionalna muzyka ludowa na 

żywo, oryginalna ruska bania i mini SPA „Dotyk Anioła”. Nocleg.  

 

S O B O T A   

9.00-10.00 - gorące śniadanie przy kominku 

10.00-11.00_czas wolny, możliwość skorzystania z oryginalnej ruskiej bani 

11.00 - warsztaty kulinarne warsztaty kulinarne „Szlacheckie rogaliki”  

           - wypiek i degustacja przy kawie  

12.00-13.00 - czas wolny i prezentacja regionu (pokaz multimedialny) 

13.00 - obiad ze szlacheckiego stołu 

15.30 - gorąca czekolada w Choco Fruit - wytwórni suszonych owoców w czekoladzie (wyrób 

regionalny) w zabytkowym obiekcie w Mordach - budynek XIX-wiecznej gorzelni ( możliwość 

zakupu gotowych wyrobów) 

17.45 - przyjazd do Dworu w Mościbrodach i zakwaterowanie na poddaszu 

18.30-22.00 - kulig z pochodniami i ognisko na podwórzu biesiadnym (bigos, kiełbasa, grzane 

wino, pieczone prosię) - zabawa ludowa z „Jankiem Muzykantem”. Nocleg. 

 

N I E D Z I E L A  

08.00-09.00 - śniadanie polskie: mięsiwa i pasztety z dworskiej kuchni oraz wędzony karp z 

dworskich stawów (możliwość zakupu wędlin i karpia wędzonego) 

9.00-10.30 - czas wolny, do dyspozycji: bilard, szachy; jazda konna po wcześniejszym 

uzgodnieniu 

11.00 - Muzeum Diecezjalne z obrazem El Greco, spacer po Siedlcach z przewodnikiem 

13.00 - obiad staropolski w Zaścianku Polskim – tradycyjne potrawy regionalne z certyfikatem 

Kulinarne Dziedzictwo Mazowsza; pogawędka na temat zdrowej żywności i wizyta w sklepie 

ze zdrową ekologiczną żywnością i pamiątkami (możliwość zakupu) 

16.00 - wyjazd do Warszawy 

 

CENA 585 ZŁ OD OSOBY (przy grupie min. 20-osobowej) 

 

DW ÓR M O ŚC I BRO DY  

e-mail: dwor.moscibrody@cr.pl    www.dwor.moscibrody.pl 

Mościbrody 52    08-112 Wiśniew    tel.: /25/ 641 70 30     

RETRO SKIBNIEW 

e-mail: marketing@retroskibniew.com    www.retroskibniew.com 

Skibniew Podawce, ul. Szkolna 13    08-300 Sokołów Podlaski    tel/fax.: /25/ 787 66 5 
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Dziękuję za uwagę 

 

 

 
 

Małgorzata Borkowska 

szlak.kulinarny10@gmail.com 

 

Warszawa, 22 kwietnia 2017 
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