Oferta zbójnickiego kuligu w Inwałdzie
pod Ostrym Wierchem w Beskidzie Małym
Zbójnicki kulig organizowany jest pod masywem Ostrego Wierchu (562 m) w Beskidzie Małym w miejscowości
Inwałd. Kulig startuje spod zaprzyjaźnionego gospodarstwa agroturystycznego, które znajduje się nieopodal
Parku Miniatur.
Kulig organizowany jest pośród malowniczych pagórków, otoczonych zagajnikami, tuż u podnóża Beskidu
Małego. Piękne krajobrazy, różnorodność świata fauny i flory oraz atrakcyjne tereny, gwarantują doskonały
wypoczynek, piękną scenerię i wspaniałe wrażenia!
O regionie w którym organizujemy ten kulig krąży kilka opowiadań, m.in. o zbójcach, którzy mieli swoją siedzibę
w jednej z jaskiń w wąwozie prowadzącym do Zagórnika.
Niedaleko znajduje się również kościół, który możemy zwiedzić po kuligu, który ma bardzo bogatą historię
zbójnicką. W barokowym ołtarzu głównym umieszczony jest łaskami słynący obraz Matki Bożej z dzieciątkiem.
Pochodzi ze Skandynawii, wg tradycji dla tutejszego Kościoła został ofiarowany na początku XVII w przez
grasujących w okolicy zbójników. Otoczony był kultem jako lokalne miejsce pielgrzymkowe jeszcze przed
rozbiorami Polski w XVIII w.
Oprócz tego, że przepiękny słynący cudami obraz podarowali zbójnicy - raubritterzy to dodatkowo na kościół ten
napadł jeden z najsłynniejszych beskidzkich zbójników Józef Baczyński ze Skawicy. W najbliższej okolicy
grasowała również zbójnica Maronka, która miała być przywódczynią zbójników beskidzkich, rabujących
podróżnych na szlaku handlowym z Krakowa do Czech. Według zapisu z lat 70. XIX wieku siedziba bandy miała
znajdować się w jaskini, położonej w wąwozie przy drodze do Zagórnika. Według podań ludowych, Maronka
miała zajmować się rozbojem, paserstwem, miała nawet być czarownicą.

Wspaniały pomysł
na imprezę firmową!

Przykładowy program kuligu

kulig biały (zimowy), zielony (letni, jesienny) dla grup od co najmniej 12 osób;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

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 okolicy Inwałdu;
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!

Kuligi organizowane są bryczką lub saniami z zaprzęgiem konnym. Na jeden kurs saniami (dwoje sań) z zaprzęgiem
konnym zabieramy 24 osoby dorosłe. Jeżeli śnieg nam nie dopisze śmigamy bryczkami i wtedy na jeden kurs
zabieramy ok. 18 osób. Taki kurs trwa około 30 min. Do sań doczepione są gumy kopalniane na które wchodzi 5
osób a 7 osób na sanie. Na pewno jest to większą atrakcją niż doczepione sanki i przede wszystkim bezpieczniejszą.
Istnieje też możliwość wypożyczenia koni z opiekunem na dłuższą wyprawę połączoną z ogniskiem w terenie.

Trasa około 5 km w 2 strony.
Cena 62 zł brutto/os
W cenie: kulig, biesiada w szałasie z ogniskiem, z herbatą i grzańcem zbójnickim.
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Oferta zbójnickiego kuligu w Inwałdzie
pod Ostrym Wierchem w Beskidzie Małym
Dużą atrakcją podczas kuligu jest zwiedzanie miniaturowego zoo, gdzie oprócz wielu zwierząt, znajduje się
ujeżdżalnia na wolnym powietrzu, trasy do jazd terenowych, zarówno konnych, jak i rowerowych, boiska do gry w
piłkę nożną, siatkówkę, badmintona, altany, paleniska przystosowane do ognisk i grilla, Wioska Indiańska, a dla
dzieci Park Zabaw.
Kulig połączony jest z biesiadą w szałasie, ogniskiem, herbatą, grzańcem i pieczeniem kiełbasy.
Szałas przy gospodarstwie agroturystycznym pomieści ok. 60 osób. Podczas biesiady góralskiej jesteśmy w stanie
przygotować dla Państwa wyjątkowo smaczne regionalne przekąski.
DODATKOWO MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA BIESIADY GÓRALSKIEJ POD GÓRALSKĄ WIATĄ Z BOGATYM
REGIONALNYM MENU
OFERTA I
GRILL: Karkówka grillowana, Kiełbasa pieczona, Bigos, Ziemniaki grillowane w mundurkach, Smalec swojski,
grillowana cukinia. Dodatki: Masło czosnkowe, Sałatka ze świeżych warzyw (pomidor, ogórek, cebula, sałata
lodowa), Ogórek kiszony. Pieczywa: Chleb wiejski, Chleb ziomek. Napoje: pepsi, tymbark, woda mix :0.5l /os,
kawa ,herbata w termosach. Atrakcje sportowe: Integracyjna przejażdżka bryczkami lub saniami na kuligu po
okolicy Inwałdu, muzyka z płyty pod wiatą góralską
Cena: 99 zł /os brutto
OFERTA II
GRILL: Pieczone prosie z kapustą, Karczek w zalewie ziołowej, Ziemniaki grillowane w mundurkach, Oscypek z grilla,
Bigos, Żurek domowy z białą kiełbasą. Dodatki: Masło czosnkowe, Sałatka ze świeżych warzyw (pomidor, ogórek,
cebula, sałata lodowa, ser feta, oliwki, sos winegre), Ogórek kiszony, Sałatka (sałata lodowa, pomidor koktailowy,
kurczak smażony, boczek). Sos: Tzatzyki, Paprykowy. Pieczywa: Chleb wiejski, Chleb ziomek, Bułki kajzerki.
Napoje: zimne Pepsi, Mirinda, Tymbark, woda mix: 0.5 l /os, Sok pomarańczowy jabłkowy, wiśniowy mix:0.5l /os.
Napoje gorące: kawa herbata w termosach. Atrakcje sportowe: Wycieczka brycką lub saniami z zaprzęgiem
konnym i biesiadą góralską pod wiatą. Możliwość zwiedzania MiniZoo. Pod altaną może przygrywać kapela góralska
Karpackie Zbóje.
Cena: 139 PLN brutto/ os
Dodatkowo proponujemy:
towarzystwo kapeli góralskiej Karpackie Zbóje podczas biesiady w trakcie kuligu: 1100 PLN (1, 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.
•
•
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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).
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