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Kuligi dla Firm, korporacji, zakładów pracy, grup
zorganizowanych, eventy firmowe, szkolenia z kuligiem.

Nasza firma wyspecjalizowała się w organizacji kuligów dla firm i korporacji. Jesteśmy w stanie
zorganizować dla was zbójnickie kuligi od 15 – 250 osób na raz. Dzięki dużej ilości zaprzęgów konnych jesteśmy
przygotowani do organizacji kuligu dla bardzo dużej grupy. Kulig biały, zielony to idealny scenariusz na organizację
imprezy integracyjnej lub eventu firmowego dla Waszych pracowników. Do
skorzystania z naszej zbójnickiej oferty zachęcamy szczególnie grupy zorganizowane oraz
zakłady pracy, firmy i inne instytucje.
Jeśli chcesz zorganizować dla Waszej Firmy udany event z kuligiem, napadem
zbójnickim, kapelą góralską, dyskoteką w stylu FOLK, gawędziarzem, zabawami
integracyjnymi, degustacją regionalnych potraw, alkoholi, zimową olimpiadą,
wyjazdem na narty czy szkoleniem lawinowym to serdecznie zapraszamy do
współpracy! Prawie godzinna przejażdżka z pochodniami podczas której można podziwiać
piękno karpackiej przyrody, wspaniałe dania regionalne, aromatyczny grzaniec,
serdeczna atmosfera rdzennych górali i zbójników, ciepły blask bijący od zbójeckiej
watry, unikatowe góralskie programy integracyjne, profesjonalizm i punktualność to coś
co nas wyróżnia!
Kompleksowo jesteśmy w stanie zorganizować dla Was transport, noclegi, pełne wyżywienie, kulig
z napadem zbójnickim, dyskoteką, kapelę lub gawędziarzem, ubezpieczenie waszej grupy, szkolenie, imprezę
integracyjną, dodatkowe atrakcje: zwiedzanie atrakcyjnych miejsc z przewodnikiem, gadżety reklamowe.
Przez 10 lat istnienia naszej Firmy obsłużyliśmy setki firm i instytucji, kilkanaście tysięcy kuligowiczów. Wszystkie grupy
zorganizowane i zakłady pracy zapraszamy na kuligi białe i zielone przez cały rok! Wystawiamy faktury VAT.

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 imprezy: 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®|

