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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil na
zbójnickim kuligu z pochodniami!

Podczas zbójnickich kuligów idealnie sprawdza się wykupienie za jedyne 6 zł / 1 sztuka klimatycznych
pochodni! Polecamy kupienie dwóch pochodni na jedne sanie / wóz w jedną stronę (razem: 4 sztuki na
cały kulig tam i z powrotem). Wtedy kulig nabiera prawdziwego blasku i klimatu! W naszych wozach
/ saniach są specjalne otwory na pochodnie zlokalizowane z tyłu. Nie musisz trzymać pochodni w ręce
przez cały kulig, gdyż jest to niewygodne. Możesz skoncentrować się wtedy na piciu Zbójnickiej Miodonki,
robieniu zdjęć, a pochodnie i tak się palą i nadają Twojemu kuligowi wyjątkowej aury.
Cena już od: 6 zł/szt.
OPIS POCHODNI:
Pochodnia wykonana jest z wysokiej jakości materiałów palnych: tkaniny
bawełnianej, papieru, drewna sosnowego i parafiny. Jej końcowa część wyposażona
jest w papier nasączony parafiną, który umożliwia szybkie zapalenie, nawet w złych
warunkach atmosferycznych. Dodatkowo pochodnia owinięta jest sznurkiem, dzięki
temu nie rozwarstwia się i nie gaśnie w trakcie spalania.
DANE TECHNICZNE:
długość z rękojeścią: 80 cm
długość części palnej: 60 cm (64 cm z papierem zapalającym)
średnica rękojeści: 22 mm
średnica części palnej: 36 mm
waga 1 szt: ok. 250 gram
czas spalania: 45-60 minut (w zależności od warunków atmosferycznych)

Chcesz zobaczyć jak wyglądają nasze imprezy? Nie ma sprawy! Zapraszamy do oglądnięcia naszych zdjęć i filmów.
Zobacz zdjęcia kapeli góralskiej Karpackie Zbóje
Zobacz zdjęcia z naszych innych imprez
Zobacz filmy z naszych imprez

Rezerwacja zbójnickiej biesiady: 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
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
Ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 ŻYWIEC
NIP: 5532306340 REGON: 240745145
Tel/fax +48 33 4759652 | Mobile +48 609789879
e-mail: marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl

NASZE MARKI

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®|

