Oferta zbójnickiego kuligu
w Międzybrodziu Żywieckim w Beskidzie Małym
Międzybrodzie Żywieckie położone jest na południowo-wschodnim brzegu Jeziora Międzybrodzkiego,
utworzonego przez spiętrzenie wód na rzecze Sole, w dolinie potoku Isepnica, na stokach gór Beskidu Małego –
Żaru, Cisowej Grapy i Jaworzynki.
Nazwa Międzybrodzie Żywieckie wzięła się stąd, iż prowadził tędy solno-miedziany szlak handlowy na Orawę i
Węgry. Zmierzając tym szlakiem, kupcy musieli dwukrotnie brodzić przez rzekę Sołę. Dlatego miejsce pomiędzy
tymi brodami nazwano Międzybrodziem. Drugi człon nazwy – Żywieckie – dołożono dopiero w XIX w., ponieważ
wieś należała wówczas do parafii w Starym Żywcu. Na szlaku tym dochodziło bardzo często do napadów
zbójników beskidzkich na jadące tędy karawany kupieckie, które zmierzały z małopolski i Śląska w kierunku
dawnych Węgier (dzisiejsze tereny Słowacji).

Wspaniały pomysł
na imprezę firmową!

Trasa góralskiego kuligu wiedzie spod zaprzyjaźnionego ośrodka wczasowego w Międzybrodziu Żywieckim na
drugą stronę Jeziora Międzybrodzkiego. Kulig będzie przejeżdżał blisko najstarszej w Polsce szkoły szybowcowej
na górze Żar (możliwość zwiedzania hangarów GSS AP „Żar”, możliwe spotkanie z Sebastianem Kawą
-siedmiokrotnym Mistrzem Świata w Szybownictwie, jeśli będzie dostępny w czasie Państwa pobytu), kolejki
linowo-terenowej na górę Żar, tras narciarskich na górze Żar, parku linowego Trollandia oraz elektrowni
szczytowo – pompowej, którą można zwiedzać za pośrednictwem Żywieckiego Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego w Żywcu www.zywiec.turystyka.pl
Tutaj organizujemy ognisko z pieczeniem kiełbasek, zbójeckim grzańcem, kapelą góralską Karpackie Zbóje,
gawędziarzem.

Kuligi trwają od 2 do 3 godzin. Trasa kuligu to około 7 km w 2 strony.
Jesteśmy w stanie zorganizować kulig od 12 osób do 100 osób na raz.

Cena kuligu: 69 zł / osoba
W cenie: Kulig; Pieczenie kiełbaski + dodatki (chleb swojski, ketchup, musztarda, tacki, sztućce, kubeczki);
Zbójnicki grzaniec; Ubezpieczenie kuligowicza w Axa Polska

Przykładowy program kuligu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

kulig biały (zimowy), zielony (letni, jesienny) dla grup od co najmniej 12 osób;

przejazd zorganizowanej grupy na miejsce, gdzie rozpoczyna się kulig (transfer grupy minibusami,
autokarem. Nowość – w autobusie może zagrać dla Was kapela góralska Karpackie Zbóje);
Karpackie Zbóje zaproszą Gości na sanie i rozdadzą pochodnie. Często zaopatrujemy uczestników
zbójnickiego kuligu w góralską okowitkę oraz poczęstunek, po czym wyruszamy na harnasiową przejażdżkę;
przejazd góralskimi saniami lub wozami drabiniastymi w Międzybrodziu Żywieckim nad jeziorem
Międzybrodzkim.
po dojeździe na miejsce zbójnickiej biesiady na kuligowiczów będą czekali zbójnicy z kapeli góralskiej
Karpackie Zbóje www.karpackiezboje.pl, witając zacnych Gości iście po zbójecku!
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.
zbójecka watra i góralska biesiada: pieczenie swojskiej kiełbaski + dodatki (chleb swojski, ketchup,
musztarda, herbata z cytryną lub grzaniec góralski, żurek zbójnicki lub kwaśnica Janosika, zabranie własnego
alkoholu (w rozsądnych ilościach)
W programie kuligu możliwe przeprowadzenie napadu zbójnickiego, góralskich śpasów, witacki 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.
przejazd powrotny minibusami lub autokarem do miejsca zakwaterowania (hotel, pensjonat, gospodarstwo
agroturystyczne);

Chybojcie ku nom i bydźcie s nami,
beskidzkimi góralami. Bedom tańce,
swawole, góralska muzyka, zbójecka
watra, radość, śleboda i beskidzkie
wierchy!

Po kuligu możliwość przedłużenia imprezy w zaprzyjaźnionej karczmie lub hotelu, pensjonacie, gospodarstwie
agroturystycznym z bogatym regionalnym menu (do ustalenia) przy muzyce z DJ Janosikiem, z karaoke po góralsku.
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Oferta zbójnickiego kuligu
w Międzybrodziu Żywieckim w Beskidzie Małym
Dodatkowo proponujemy:
towarzystwo kapeli góralskiej Karpackie Zbóje podczas biesiady w trakcie kuligu: 800 PLN (2 h)
towarzystwo gawędziarza – multiinstrumentalisty Jacentego Ignatowicza – Finalisty programu Mam
Talent z TVN – 600 PLN (1h). W programie nauka gry na unikatowych instrumentach ludowych (fujarki
pasterskie, złóbcoki, okaryna, trombita, piła, liść, dudy żywieckie), opowieści starego bacy o góralach i
zbójnikach, kawały o góralach, konkursy wiedzy o góralszczyźnie z ciekawymi nagrodami
•
towarzystwo dudziarza na dudach żywieckich – 350 PLN
•
napad zbójnicki przez brygadę Karpackie Zbóje na kuligowiczów – cena od 1500 PLN (1 h – 1, 5h). W
cenie programu: m.in. profesjonalny napad zbójnicki na jadący kulig lub na biesiadników w góralskiej
kolibie, zakucie w dyby, golenie w dybach, góralskie śpasy (gry i zabawy integracyjne po góralsku i po
zbójnicku na wesoło), próba łodwagi i próba ognia, pasowanie na zbójnika lub na góralską frajereckę.
•
Zbójnickie glejty bezpieczeństwa (imienne dyplomy pamiątkowe wręczane podczas pasowania na
zbójnika lub na frajereckę) – 7 PLN / 1 szt.
•
pochodnie góralskie (zbójeckie fakły) – 6 PLN / 1 szt.
•
Góralski gadżet – niespodzianka dla każdego z kuligowiczów – 10 PLN / os
•
Zamiast kapeli góralskiej na żywo proponujemy zabawę przy muzyce góralskiej lub współczesnej
(profesjonalny sprzęt muzyczny) – 350 PLN
•
możliwość przeprowadzenia degustacji regionalnych alkoholi 55 PLN / os. W cenie : Warzonka x 4 /
kieliszki 38 % - podawana na ciepło, Miodonka x 2 / kieliszki 35% - podawana na ciepło, Macidula x 1
/kieliszek 40%, Kurwica drink „ BIAŁA ZADYMA” 40% klasy Premium, Góralska kawa /Stara kurwica 16 lat
leżakowana w dębowych beczkach, Zbójnicka herbata/ Przekurwica o mocy 50 %.
•
możliwość zorganizowania profesjonalnego szkolenia lawinowego z instruktorem 40 PLN / os
•
możliwość zamówienia innych atrakcji do uzgodnienia (patrz: oferta tradycyjna i oferta extremalna
www.janosik.info
•
możliwość zamówienia profesjonalnej dokumentacji Foto/Video ze zbójnickiego kuligu 600 PLN
Wszystkie ceny są cenami brutto.
•
•

Jesteśmy w stanie przedłużyć kulig o biesiadę grillową pod zaprzyjaźnionym ośrodkiem.
Menu biesiady grillowej: szaszłyki metrowe; wędzone żeberka grillowane; karczek; kiełbasa; kaszanka; cycki
Maryny (filet z kurczaka); oscypek z żurawiną; ziemniaki pieczone z masłem czosnkowym; smalec; ogórki
kiszone; kapusta po litewsku; kwaśnica do picia lub grochówka; grzaniec, kawa, herbata; pieczywo; dressingi.
Uwaga: Specjalnie dla Państwa przygotowujemy również dania na grilla dla wegetarian!
Ośrodek posiada własną wędzarnię, gdzie specjalnie dla Państwa możemy uwędzić pstrągi i inkse beskidzkie
smakołyki, hej!
Hitem sezonu zimowego 2012 / 2013 było pieczenie całego jagnięcia na ognisku! Zapytaj o cenę!

Koszt biesiady zbójnickiej pod wiatą grillową to 99 zł os/brutto
PRZEDŁUŻENIE KULIGU O NOCLEG

Gdybyście Państwo chcieli przedłużyć kulig i biesiadę o nocleg, to oczywiście jest taka możliwość.
Nocleg ze śniadaniem w zaprzyjaźnionym ośrodku w Międzybrodziu Żywieckim w pokoju 2 osobowym ze
śniadaniem to koszt: 75 zł / os brutto
Śniadanie serwowane jest w formie bufetu szwedzkiego: wędliny, ser żółty, ser biały, twarożek, serek do
smarowania, pomidor, ogórek zielony, masło, jajka na twardo, jajecznica, dżem, miód, masło, musli, jogurt
owocowy i naturalny, mleko, kawa, herbata.

Proponujemy również!
✔ Pieczony prosiak z kaszą i kapustą,
✔ Wędzony pstrąg potokowy, podawany z
ziemniakami pieczonymi w ognisku,
✔ Żurek z chlebem,
✔ Żurek staropolski z jajkiem,
✔ Zupa grzybowa z ziemniakami,
✔ Kwaśnica na świńskim ryju,
✔ Bigos zbójnicki,
✔ Gulasz zbójnicki,
✔ Bogracz,
✔ Krupniok z grilla,
✔ Karczek z rusztu z podpiekaną cebulką,
✔ Świńska kita (szynka) z kapustą i zasmażanymi
ziemniaczkami,
✔ Kiełbasa do samodzielnego smażenia +
dodatki (ketchup, musztarda, sosy, chleb),
✔ Stek z grilla,
✔ Golonko z kapustą,
✔ Chleb ze smalcem i ogórkiem (pajda chleba ze
smalcem, ogórek kiszony podawany z beczki),
✔ Chleb z bryndzą,
✔ Serek bacy z żurawiną,
✔ Pieczok z bryndzą,
✔ Sałatki
✔ Góralskie słodkości: kołocz wiślański z serem
lub jabłkami,
✔ Chleb ze smalcem (ze szpyrkami) i ogórkiem,
✔ Łoscypek z żurawinką,
✔ Regionalna decha przysmaków (sery, wędliny,
boczek, serki wędzone).
✔ wino grzane (Zbójeckie Grzane),
✔ piwo grzane (Harnaś),
✔ herbata ziołowa (herbata ze zielin),
✔ herbatka z prądem,
✔ kawa, herbata,
✔ soki i napoje gazowane,
✔ wódki regionalne (degustacje alkoholi
regionalnych).

Dla grupy min. 50 osób nocleg, śniadanie, obiad, bankiet cena od osoby 140 PLN brutto.
Kolacja: Barszcz z krokietem, Bogracz, Tymbaliki, szynka w galarecie, ryba po grecku, śledź po kaszubsku, jajka w
sosie tatarskim, tzatziki, marynaty, wędlina, deska żeberek wędzonych, patera mięs / boczek, schab, pasztet,
/sałatka gyros, sałatka caprese. Kawa, herbata, soki i woda mineralna /0,5 l na osobę.
W
ośrodku
znajduje
się
klimatyzowana
sala
szkoleniowa
z
pełnym
wyposażeniem.
Grupa , która nocuje w ośrodku ma salę w cenie, rzutnik multimedialny 30 zł brutto / godzina. Przerwa kawowa
podstawowa 10 zł brutto, przerwa kawowa z ciastem 20 zł brutto.
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