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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®| 
 

Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil podczas  
zbójnickiego kuligu z odbiorem grupy z hotelu. 

 
W programie: transport busem / autokarem z hotelu na kulig i z powrotem, ok. godzinny kulig biały lub 

zielony (zima / wiosna, lato, jesień) z 30 lokalizacji w Beskidach, Pieninach, na Podhalu, w Tatrach i 

Bieszczadach, po nim biesiada góralska w towarzystwie kapeli Karpackie Zbóje.  
 

Idealnym i bardzo wygodnym wariantem dla grup zorganizowanych jest organizacja transportu z hotelu / 
domu wczasowego / pensjonatu na kulig i z powrotem. Z nami to możliwe! W cenie transportu przewodnik 

GRATIS. Kuligi dają dużą porcję rozrywki i dlatego chcemy Państwa zaprosić na wspaniałą zabawę. Trasy naszych kuligów 

są bardzo urozmaicone i prowadzą malowniczymi dolinami w wielu regionach górskich Polski.  
 

Wstępny program kuligu białego lub zielonego: spotkanie z przewodnikiem w recepcji hotelu, dalszy przejazd  
w miejsce kuligu  (podczas przejazdu busem / autokarem ciekawy komentarz  przewodnika), przesiadka na 6-15 osobowe 

zaprzęgi konne i dalszy przejazd malowniczą trasą do koliby góralskiej na ognisko. Przykładowe menu: pieczenie 
kiełbasek, swojski chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym, gorąca herbatka z cytryną / herbata z dodatkiem rumu. W trakcie 

biesiady może przygrywać kapela góralska Karpackie Zbóje (dodatkowo płatna), przejazd powrotny do hotelu. 

 
Cena: od 70 zł brutto/ os.  

 
Czas trwania całej imprezy łącznie z przejazdem autokarem ok. 3,5  godz. 

 

 
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 imprezy? 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 
 

Rezerwacja zbójnickich imprez: Zamówienia można składać kontaktując się z nami:  
e-mail:  biuro@janosik.info Tel/fax. 33 475 96 52, 609 789 879, 606 786 213  

www.janosik.info   www.kuligi.beskidy.com.pl  www.zielonekuligi.pl 

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

