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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
na KULIGU w Brennej. 

 
Propozycja kuligu nr 1 
 
Cena za kulig: 45 zł / os. dorosła , 35 zł / os. dziecko do 12 roku życia, dzieci 
do lat 4 GRATIS. 
 
Cena obejmuje: organizację kuligu, menu regionalne wg oferty www.goralskicatering.pl zbójnicka kiełbasa + dodatki (sztućce, tacki, 
kubki, ketchup, musztarda, nabijaki), swojski chleb ze smalcem, ogórek kiszony z dębowej beczki, herbata z zielin z malinami, opieka 
licencjonowanego przewodnika beskidzkiego, ubezpieczenie grupy w Axa Polska, podatek Vat.  

 
Propozycja kuligu nr 2 
 
Cena za kulig: 55 zł / os. dorosła , 40 zł / os. dziecko do 12 roku życia, dzieci 
do lat 4 GRATIS. 
 
Cena obejmuje: organizację kuligu, menu regionalne wg oferty www.goralskicatering.pl zbójnicka kiełbasa + dodatki (sztućce, tacki, 
kubki, ketchup, musztarda, nabijaki), swojski chleb ze smalcem, ogórek kiszony z dębowej beczki, oscypek z żurawiną, kołacz zbójnicki, 
herbata z zielin z malinami, opieka licencjonowanego przewodnika beskidzkiego, ubezpieczenie grupy w Axa Polska, podatek Vat.  

 
Propozycja kuligu nr 3 

 

Cena za kulig: 75 zł / os. dorosła , 55 zł / os. dziecko do 12 roku życia, dzieci 
do lat 4 GRATIS. 

 
Cena obejmuje: organizację kuligu, menu regionalne wg oferty www.goralskicatering.pl  żurek zbójnicki LUB kwaśnica zbójnicka, 
zbójnicka kiełbasa + dodatki (sztućce, tacki, kubki, ketchup, musztarda, nabijaki), swojski chleb ze smalcem, ogórek kiszony z dębowej 

beczki, grillowany oscypek z żurawiną, kołacz  zbójnicki, herbata z zielin z malinami, grzaniec zbójnicki (wino grzane), opieka 
licencjonowanego przewodnika beskidzkiego, ubezpieczenie grupy w Axa Polska, podatek Vat.  
 

Propozycja kuligu nr 4 

 

Cena za kulig: 99 zł / os. dorosła , 65 zł / os. dziecko do 12 roku życia, dzieci 
do lat 4 GRATIS. 

 
Cena obejmuje: 2 daniowy obiad z napojem, ognisko z pieczeniem kiełbasek + dodatki (tacki, sztućce, kubeczki, ketchup,  musztarda,  
swojski chleb), słodki  poczęstunek  (kawa,  herbata,  ciasto),  zbójnicki  kulig  na saniach / wozach 50 MIN, potańcówkę w gospodzie 
wraz z zespołem muzycznym, ubezpieczenie grupy w Axa Polska, opieka przewodnika beskidzkiego, podatek Vat.  Oferta dla min 40 
osób.  
 

 

http://www.goralskicatering.pl/
http://www.goralskicatering.pl/
http://www.goralskicatering.pl/
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Propozycja kuligu nr 5 
 
Cena za kulig: 45 zł / os. dorosła , 35 zł / os. dziecko do 12 roku życia, dzieci 
do lat 4 GRATIS. 
 
Cena obejmuje: organizację kuligu, menu regionalne wg oferty www.goralskicatering.pl zbójnicka kiełbasa + dodatki (sztućce, tacki, 
kubki, ketchup, musztarda, nabijaki), swojski chleb ze smalcem, ogórek kiszony z dębowej beczki, herbata z zielin z malinami, opieka 
licencjonowanego przewodnika beskidzkiego, ubezpieczenie grupy w Axa Polska, podatek Vat.  
 
Po  kuligu  proponujemy  biesiadę  zbójnicką  w karczmie góralskiej / restauracji z  DJ Janosikiem  /  kapelą góralską 
Karpackie Zbóje  /  gawędziarzem  w karczmie trwającą nawet kilka godzin. 
  
Biesiada zbójnicka  
   
I propozycja 90zł/os  
 
- zupa krem z brokułów  z płatkami migdałowymi  
- żeberka pieczone z kap. zasmażaną i ziemniakami   
- kawa/ herbata  
- ciasto  
- zimna płyta (deska wędlin, serów, marynaty, 2 sałatki, pieczywo)  
- żurek w chlebie  
- napoje zimne 1l/os  
   
II propozycja 100 zł/os  
 
- wątróbka na grzance  
- karczek w sosie borowikowym z ziemniakami i kap. czerwoną lub filet z indyka w sosie shake (paprykowo- 
cebulowym) z ziemniakami i kap. czerwoną  

- kawa/herbata  
- ciasto  
- zimna płyta  
- gulasz gajowego z knedlą bułczaną  
- napoje zimne1l/os. 
- pasztet pieczony z żurawina  
- półmisek gazdy a na nim żeberko pieczone, kita wędzona, ziemniaki i kap. zasmażana  
- kawa/herbata  
- ciasto  
- zimna płyta  
- kapuśnica w chlebie  
- napoje zimne 1l/os  
   
Kega piwa Żywiec 30l- 400 zł, Brackie 30l- 350zł 
 
Wódka Wyborowa, Miodonka Beskidzka, Absolwent 0,5l- 40 zł/szt.  
 

Wspaniały pomysł na imprezę firmową! 
 

Opis miejscowości i trasy kuligu: 
 
Nasz góralski kulig zaczniemy w Brennej w przysiółku Jawornik przy zaprzyjaźnionym ośrodku lub w centrum Brennej. 
Trasa kuligu biegnie wzdłuż doliny potoku Hołcyna pod halę Jaworową lub pod Grabową (907 m n.p.m.) lub wałami 
wzdłuż rzeki Brennicy.  
 
Nazwa szczytu Grabowa, związana jest z licznie  występującymi  tu  grabami.  W  połowie  XVIII  w.  wzmiankowany  był  na  
Grabowej  szałas,  który  dość  często nawiedzany był przez beskidzkich zbójników, którzy szukali tutaj odpoczynku, schronienia i 

pożywienia u bacy. Baca chcąc nie chcąc musiał zawsze serdecznie ugościć nieproszonych gości oscypkami lub żyntycą. Gdyby tak nie 
postąpił, to mógłby zakończyć swój żywot ugotowany w kociołku. 

http://www.goralskicatering.pl/
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Hołcyna  to  potok  w  Beskidzie  Śląskim,  na  terenie  Brennej,  który  ma  długość  ok.  6  km.  Źródła  tego górskiego potoku 
znajdują się na zachodnich stokach Grabowej, na wysokości ok. 800 m n.p.m. Spływa w kierunku północnym głęboką doliną, wciętą 
między grzbiet Starego Gronia (na zachodzie) a Kotarza (na wschodzie) i wpada do Brennicy koło kościoła w centrum Brennej. W 

dolnym biegu potoku znajduje się niewielka  zapora  wodna,  tworząca  zalew,  wykorzystywany  w  sezonie  letnim  w  celach  
rekreacyjnych (kajaki,  rowery  wodne).  Wzdłuż  dolnego  biegu  Hołcyny  wiedzie  znakowany  kolorem  niebieskim  szlak turystyczny 
z Brennej na Kotarz. Na trasie kuligu będziemy podziwiać m.in. zachowane do dziś przykłady dawnego budownictwa ludowego.  
  
Oferujemy Państwu przejażdżki wozami oraz kuligi na terenie Brennej. Zapewniamy kompleksową obsługę oraz miłą 
atmosferę.  Zajmujemy  się  przewozami  osób  od  wielu  lat  i  bazując  na  doświadczeniach  z  poprzednich  sezonów cechujemy  się  
profesjonalnym  podejściem  do  klienta.  Znamy  wszystkie  najatrakcyjniejsze  trasy  w  Brennej  i pomagamy atrakcyjnie i aktywnie 
spędzić czas. Góry, las, zapalone pochodnie, dźwięk dzwonków, góralskie tańce, muzykowanie, gawędy starego bacy ubarwią wasz 
wypoczynek w Beskidach. Beskidy  dzięki  wspaniałej,  nieskażonej  przyrodzie,  oraz  niezwykłemu  ukształtowaniu  terenu,  zachęcają  
turystów  do  odwiedzin.  Odwiedźcie nas i sami się przekonajcie! Hej!  
 
Rodzaj imprezy: kulig z atrakcjami. 
 
Dla kogo przeznaczona jest oferta kuligu: korporacje, firmy, grupy zorganizowane, rodziny z dziećmi, szkoły. 
 
Ilość osób: DO USTALENIA   

 
Transport: organizujemy transport grupy busem, autokarem z dowolnego miejsca na kulig i z powrotem za dodatkową odpłatnością. 
Cena ustalana indywidualnie. 
 
Noclegi: na życzenie naszych Gości rezerwujemy noclegi z wyżywieniem w zaprzyjaźnionych hotelach / pensjonatach, domach 
wczasowych. 
 
Wozy, sanie: wozy / sanie na większości tras kuligowych w Beskidach są zadaszone i mają ledowe oświetlenie i znajdują się na nich 
koce do okrycia się podczas kuligu.  Na saniach jednorazowo możemy przewieźć od 6 – 15 osób w zależności od miejsca 
kuligu. 
 
Termin kuligu: DO USTALENIA   
 
Godzina startu kuligu: DO USTALENIA   
 
Miejsce: Brenna (po zarezerwowaniu kuligu przesyłamy dokładny adres startu kuligu). 
 
Opis miejsca biesiady góralskiej w trakcie kuligu:  na większości tras kuligowych w Beskidach organizujemy imprezy wewnątrz 
bacówek, karczm, zbójnickich kolib w których znajdują się paleniska, ławy i stoły, przy których można wygodnie usiąść. Toalety 
znajdują się często są w środku koliby lub w najbliższym jej otoczeniu (TOJ TOJ). Na niektórych trasach kuligowych znajdują się 
zadaszone wiaty, a impreza odbywa się na zewnątrz. Podczas ogniska / grilla może przygrywać kapela góralska Karpackie Zbóje. 
 
Alkohol: Podczas  kuligu  można  mieć  swój  alkohol  lub  możemy  na  każdy  wóz  dać  po  2/3  butelki  0,  5  litra Miodonki 
Zbójnickiej (extra płatne 35 zł / butelka + w cenie plastikowe kieliszki). Miodonka  zbójnicka  to  mocny  trunek,  który  ma  
odpowiednio  rozgrzewać  i  zagrzewać  do  upojnego spędzania wieczoru. Jest to wódka smakowa 40-procentowa na bazie miodu. Na 
naszych kuligach serwujemy najlepsze wino Zbójnickie Grzane. Bardzo często organizujemy dla grup zorganizowanych degustacje 
regionalnych alkoholi. 

 
Uwaga: w razie braku śniegu zorganizujemy kulig na wozach.  
 
Płatności: Na każdy kulig pobierana jest zaliczka płatna na nasze konto firmowe. Reszta kwoty za kulig pobierana jest GOTÓWKĄ na 
miejscu w dniu kuligu. Na życzenie klienta wystawiamy faktury Vat marża, Vat 23% (faktura zaliczkowa, końcowa).  
 
Przykładowy program kuligu: 
 
Godz. 17:30 przyjazd na miejsce kuligu; 
Godz. 17.30 – 18:30 Karpackie Zbóje zaproszą Gości na sanie / wozy. Często zaopatrujemy uczestników zbójnickiego kuligu  
w góralską okowitkę, po czym wyruszamy na zbójnicki kulig z pochodniami;  
Godz.18.30 – 20.00 biesiada zbójnicka z kapelą góralską Karpackie Zbóje. Zbójnicy zaproszą wszystkich do rozpalonej watry, gdzie 
przy rytmach góralskiej muzyki w asyście zbójników urządzimy Wam zbójecką imprezę, podczas której przygramy Wam do zabawy i wspólnego 
tańcowania. Uczestnicy będą zabawiani żartami i historiami o góralach, zbójnikach i Beskidach. Menu ustalane jest zawsze indywidualnie: 
kuchnia góralska, staropolska, zbójecka, polowa, kuchnia mnichów. W programie m.in: witacka Gości, pokazy tańców góralskich, m.in. 
zbójnickiego, góralskie przypowieści hrubego gazdy, nauka picia okowitki po zbójecku, poczęstunek zbójecką palinką, wspólne śpiewanie przy 
ognisku, tańce, harce i swawole. 

http://karpackiezboje.pl/oferta/oferta_cateringowa/degustacje_regionalnych_alkoholi_karpackie_zboje.pdf
http://karpackiezboje.pl/oferta/oferta_cateringowa/degustacje_regionalnych_alkoholi_karpackie_zboje.pdf
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Uwaga: Jest możliwość przedłużenia kuligu o dyskotekę w stylu folk do godz. 2:30. 

 
Przejazd powrotny busem / autokarem do miejsca zakwaterowania (hotel, pensjonat, dom wczasowy). 

Opcje dodatkowo płatne:  
  
 Kapela  góralska  Karpackie  Zbóje  www.karpackiezboje.pl - opcja  ZBÓJNICKA  BACIARKA  –  program  w  załączniku,  skład  5 
górali i góralek, czas trwania animacji: 1,5 h -  cena od 800 zł 
 
 Kapela  góralska  Karpackie  Zbóje  www.karpackiezboje.pl   –  opcja  NAPAD  ZBÓJNICKI  –  program  w  załączniku,  skład  5 
zbójników i góralek, czas trwania animacji: 1,5 h -  cena od 1200 zł  
 
 Gawędziarz, multiinstrumentalista Jacenty Ignatowicz www.jacentyignatowicz.pl – opcja MUZYKOWANIE, GAWĘDY, GÓRALSKI 
HUMOR – cena od 500 zł   
 2 muzykantów grających na heligonkach i jadących z grupą na wozach / saniach – opcja RYTMY HELIGONIKI – cena od 600 
zł  
 
 DJ Janosik www.dj-janosik.pl + wypożyczenie sprzętu estradowego – opcja DYSKOTEKA W STYLU FOLK – cena od 700 zł  

 
Dodatkowo płatne menu które można domówić podczas biesiady (z wyprzedzeniem 48 h przed imprezą):   
 
 Krupniok z grilla 7 zł  
 Kita świńska z kaszą i kapustą zasmażaną 18 zł  
 Stek z grilla 10 zł  
 Pstrąg z grilla lub wędzony 18 zł  
 Golonko z kapustą 18 zł  
 Gulasz zbójnicki 10 zł  
 Bigos zbójnicki / bogracz / duszonki zbójeckie 12 zł   
 Chleb z bryndzą 5 zł  
 Serek bacy z żurawiną 5 zł  
 Pieczok z bryndzą 5 zł    
 Sałatki jeden rodzaj 5 zł  
 Zimna płyta (decha regionalnych serów i wędlin) 12 zł / os.  
 Piwo grzane 6zł/0,5l  
 Pieczenie całego świniaka lub jagnięcia na ruszcie (cena ustalana indywidualnie) 
 Pochodnie 6 zł / 1 szt.   

 
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu 

Cywilnego. Ceny zawsze ustalane są indywidualnie i zależą od terminu, ilości atrakcji na kuligu oraz wybranego menu. 

 
Chcesz zobaczyć jak wyglądają nasze kuligi? Nie ma sprawy! Zapraszamy do oglądnięcia naszych zdjęć i filmów. 
 
Zobacz zdjęcia z naszych kuligów 
 
Zobacz zdjęcia kapeli góralskiej Karpackie Zbóje 
 
Zobacz zdjęcia z naszych innych imprez 

 
Zobacz filmy z naszych kuligów i innych imprez 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.karpackiezboje.pl/
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/Oferta_zbojnickiej_baciarki_karpackie_zboje.pdf
http://www.karpackiezboje.pl/
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/integracyjna_z_profesjonalnym_napadem_zb%C3%B3jnickim_karpackie_zboje.pdf
http://www.jacentyignatowicz.pl/
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/Wystep_gawedziarza_multiinstrumentalisty_Jacentego_Ignatowicza.pdf
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/Wystep_gawedziarza_multiinstrumentalisty_Jacentego_Ignatowicza.pdf
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/Wystep_heligonistow_Karpackie-Zboje.pdf
http://www.dj-janosik.pl/
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/Oferta_Dj_Janosika_karaoke_po_goralsku_Karpackie_Zboje.pdf
https://www.facebook.com/KuligiwBeskidach/photos_stream?tab=photos_albums
https://www.facebook.com/KapelaGoralskaKarpackieZboje/photos_stream?tab=photos_albums
http://www.goralomania.pl/realizacje
https://www.youtube.com/channel/UClfu1kT6yx47vaMOaKd6eKw/featured
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TTeell//ffaaxx  ++4488  3333  44775599665522  ||  MMoobbiillee  ++4488  660099778899887799  

ee--mmaaiill::  marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl  

Góralska Agencja Eventowa| Kapela Góralska Karpackie Zbóje| Gawędziarz Jacenty Ignatowicz| DJ Janosik| Góralski Catering| Sklep Góralski Parzenica| Wypożyczalnia Strojów 
Góralskich| Biuro Podróży Żywieckie Centrum Turystyki| Biuro Podróży Beskidy Travel| Sylwester w Beskidach| Wielkanoc w górach| Bilety Lotnicze| Ubezpieczenia| Przewodnik 

Beskidzki| Organizacja Kuligów| Informacja Turystyczna| Fundacja Zbójnicki Szlak| Szlak Zbójników Karpackich®| Park Tematyczny Zbójnikolandia®| 
 

Rezerwacja kuligu: 
 
Zamówienia można składać kontaktując się z nami: e-mail:  biuro@janosik.info  

 
Tel/fax. +48 33 475 96 52 
Tel. kom. +48 609 789 879 
Tel. kom. +48 606 786 213 
 
www.janosik.info  
www.kuligi.beskidy.com.pl  
www.zielonekuligi.pl   
 
Dane do przelewu: 
 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 
34-300 ŻYWIEC 
Ul. Jana III Sobieskiego 7 
 

 
ONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE M BANK  
Nr. 34 1140 2004 0000 3602 7471 7328 
 
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 02.180.940 
 

 

 

Chybojcie ku nom i bydźcie s nami, beskidzkimi góralami. Bedom tańce, swawole, góralska muzyka, zbójecka watra, radość, 
śleboda i beskidzkie wierchy! Kozdy z Wos jak zbójnik będzie sie musioł wykozać sprytem, inteligencjom, sprawnościom 

fizycnom i łodwagom. Tak zeby ze swoim łupem, plecokiem pełnym wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie! Hej! 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.janosik.info/
http://www.kuligi.beskidy.com.pl/
http://www.zielonekuligi.pl/

