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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  
kuligu z kapelą góralską Karpackie Zbóje! 

 

 

Kapela góralska Karpackie Zbóje w czasie kuligu dodaje niesamowitego klimatu imprezie. Muzyka grana na 

żywo, opowiadanie kawałów, góralskie zabawy i konkursy to nie zapomniane wspomnienia z każdego zbójnickiego  kuligu. 
 

Kapela góralska Karpackie Zbóje www.karpackiezboje.pl prezentuje piękne beskidzkie 
brzmienie, bogaty repertuar i doskonałą autoprezentację z elementami folkloru. Umili każdy 

wieczór, a zwłaszcza podczas zbójnickiego kuligu w Beskidach. Występ kapeli góralskiej 

Karpackie Zbóje doda splendoru imprezie każdego rodzaju. Występy par tanecznych 
kultywują bogatą tradycję regionu Beskidów. Warto zaryzykować spotkanie z kapelą 

góralską „Karpackie Zbóje” w Beskidach – stolicy zbójnictwa karpackiego, poznać 
góralskie tańce, sekrety zbójnickiej przyrody. Życie zbójnika pełne jest 

niebezpieczeństw, ale i uroków. Góralski temperament, umiłowanie wolności i swobody, 
niechęć do podporządkowania się normom społecznym oraz skłonność do licznych wędrówek, 

przyczyniły się do tego, że wielu mieszkańców karpackich wiosek wybrało taki sposób na życie. 

Nasza kapela góralska od kilkunastu lat odważnie kroczy zbójnickim chodnikiem muzykując na 
wielu imprezach w Polsce i za granicą. Ukochaliśmy sobie góralską ślebodę i góralską 

muzykę. Kto z was chce przystąpić do naszej zbójeckiej bursy musi odznaczać się wyjątkową 
odwagą, sprytem, gibkością wiedzą na temat szeroko pojętej góralszczyzny. Musi także 

dotrzymać wierności zbójeckiej przysiędze i zgodnie działać w grupie, bowiem od tego zależy powodzenie zbójnickiej akcji  

i bezpieczeństwo całej zbójnickiej kompanii. Poznajcie zbójeckie obyczaje i nauczcie się góralskich tańców. Być 
może zdobędziecie zaufanie herszta i zostaniecie przyjęci do naszej bursy podczas zbójnickiego kuligu! Serdecznie polecamy 

występy kapeli góralskiej Karpackie Zbóje podczas zbójnickich kuligów.  
 

Cena unikatowego występu kapeli góralskiej: od 800 zł  
 

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 

http://www.karpackiezboje.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/

