Oferta zbójnickiego kuligu
w Sromowcach Niżnych w Pieninach
Proponujemy przejażdżkę saniami z zaprzęgiem konnym z dala od zgiełku, tłumów, czy innych
kuligów. Trasa prowadzi przez niezwykle urokliwe miasteczko Sromowce Niżne a także wzdłuż
Dunajca. W czasie lub po kuligu zorganizować można ognisko z grzańcem i pieczeniem kiełbasek
lub zabawy na śniegu.

Wspaniały pomysł
na imprezę firmową!

Wszystkim, tym małym i nieco starszym, dźwięk dzwoneczków przy saniach nieodmiennie
kojarzy się ze świąteczną, trochę tajemniczą atmosferą. Kuligi zawsze dostarczają wielu
niezapomnianych wrażeń. Odbywające się w dzień pozwalają podziwiać piękno Pienin
obleczonych w białą kołdrę. Te nocne przy blasku pochodni gwarantują przeżycie przygody w
krajobrazie tajemniczych konturów gór, które po dziś dzień skrywają nieodgadnione zbójnickie
tajemnice. Każdy kulig możemy uprzyjemnić muzyką góralską, gazdowską gawędą oraz ciepłym
poczęstunkiem w wiacie z paleniskiem z unikalną konstrukcją grillową.
Zespół Zbójnickiego Szlaku poleca tą trasę, ponieważ trasa kuligu biegnie niedaleko miejsca
zwanego „Zbójnicki Skok”. Odcinek Dunajca zwany "zbójnickim skokiem" wywodzi się od legendy
Janosika więzionego w lochach zamku w Niedzicy. Tam ponoć udręczony i skuty łańcuchami
wyrwał je i rozkruszył. Uciekając przeskoczył mury zamku a później dwie góry jakby u nóg miał
skrzydła, oparł się na ciupasce i przeskoczył Dunajec by później gazdować na równinach.
Zbójnicki Skok (Janosików skok) ma szerokość 10 m a głębokość wody osiąga aż 12 m. Legenda
głosi, że w tym miejscu Janosik wybierał adeptów zbójnickiego rzemiosła. Do zbójnickiej drużyny
dostawał się tylko ten z młodzieńców, któremu udało się przeskoczyć przez to zwężenie koryta
Dunajca. Dzisiaj Janosik musiałby zbójować sam, chyba że wybrałby węższą rzekę. Albowiem
aktualny rekord świata w skoku w dal nie dorównuje dziesięciometrowemu skokowi Janosika.

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

kulig biały (zimowy), zielony (letni, jesienny) dla grup od co najmniej 4 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 wzdłuż Dunajca i wsi Sromowce Niżne.
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 Sromowcach Niżnych w Pieninach
Przejazd trwa ok. 30-40 min i prowadzi spod zaprzyjaźnionego obiektu przez wioskę Sromowce Niżne nad
Dunajec. Powrót tą samą trasą. Kulig może odbywać się w ciągu dnia, lub po zmroku – wówczas do sań/wozów
dodajemy pochodnie.
Sanie mogą pomieścić 4-5 osób. Jesteśmy w stanie przewieźć jednocześnie grupę do 30 osób.

Cena kuligu: 70 zł brutto/os

W cenie: przejazd kuligiem z pochodniami, swojska kiełbaska, chleb, ketchup, musztarda, herbata z cytryną, tacki,
sztućce, kubeczki.
Po kuligu polecamy zorganizowanie biesiady góralskiej przy specjalnie przygotowanym miejscu na ognisko.
ZBÓJ PAKA I
Pieczenie barana lub prosiaka przy ognisku + ciupane ziemniaczki, kapusta zasmażana, żurek lub barszcz do popicia
Cena: 65 zł brutto/ os
ZBÓJ PAKA II
Grillowanie kiełbasek, karczku, kaszanki, szaszłyków, sałatki, pieczywo, ketchup, musztarda, herbata
Cena: 45 zł brutto/ os
Dodatkową atrakcją jest przygrywanie kapeli góralskiej. Koszt to 400,-zł/1 godzinę.
Po kuligu możliwość zakwaterowania w zaprzyjaźnionym obiekcie:
Po kuligu możemy przedłużyć kulig o biesiadę góralska w zaprzyjaźnionym obiekcie i nocleg. Z pokoi obiektu
rozciągają się malownicze widoki na wspomniany szczyt, przełom Dunajca, Czerwony Klasztor oraz Tatry Bielskie
po Słowackiej stronie. Obiekt posiada 50 miejsc noclegowych w 17 pokojach 2, 3, 4 i 5 osobowych. Wszystkie
pokoje są z łazienkami. Znajduje się tu także kameralna salka konferencyjna oraz przytulne miejsce do odpoczynku
w większym gronie. Przy obiekcie znajduje się podest, na którym można rozsiąść się wygodnie podziwiając
majestat Trzech Koron oraz miejsce na ognisko.
Goście mogą skorzystać ze znajdującego się tuż przy obiekcie bezpłatnego parkingu. Teren obiektu jest w pełni
bezpieczny, ogrodzony. Restauracja obiektu serwuje lokalne specjały, m.in. kotleta po flisacku, pierogi z bryndzą
czy kwaśnicę na żeberkach. Niedaleko obiektu znajdują się wyciągi narciarskie (Palenica, Polana Sosny,
Kluszkowce, Spiska Stara Wieś). Dla początkujących narciarzy proponujemy wyciąg narciarski Polana Sosny lub
Vyzne Ruzbachy, natomiast dla zaawansowanych polecamy wyciąg w Kluszkowcach lub Ski Bachledova na Słowacji.
Dla naszych gości możemy pomóc w znalezieniu sprawdzonego instruktora narciarstwa a także zapewnimy dojazd
busem na stoki narciarskie. Poniżej obiektu znajduje się naturalne lodowisko, na którym można jeździć podziwiając
widoki na Trzy Korony oraz panoramę Tatr. Znajduje się tu również wypożyczalnia łyżew. Obiekt zlokalizowany jest
blisko basenów termalnych.
Gwarantujemy dobrą zabawę, skoczną muzykę, która wszystkich poruszy oraz ukaże niezwykłą atmosferę
pienińskiego folkloru.
Dodatkowo proponujemy:
•
towarzystwo gawędziarza – multiinstrumentalisty Jacentego Ignatowicza – Finalisty programu Mam
Talent z TVN – 900 PLN (1,5 h). 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
•
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.
•
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

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).

Wszystkie ceny są cenami brutto.
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