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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil podczas
kuligu DLA SENIORÓW!!!

Serdecznie zapraszamy na nasze zbójnickie kuligi (30 lokalizacji) SENIORÓW, którzy cenią sobie kontakt z unikatową
przyrodą i rdzennymi, autentycznymi góralami! Nasze sanie / wozy są specjalnie dostosowane dla osób starszych, dzięki
temu wsiadanie i wysiadanie nie sprawia problemów nawet osobom mającym problemy z poruszaniem się. Nasi górale
i zbójnicy chętnie pomogą WAM wsiąść i wysiąść z naszych zbójeckich sań / wozów. Wygodne, dobrze
wyprofilowane oparcia i ciepłe koce do przykrycia zapewniają komfortową przejażdżkę nawet przy ekstremalnych
temperaturach.
Nasza FIRMA zapewni Państwu komfortowe, bezpiecznie zbójnickie kuligi w towarzystwie
szarmanckich, rezolutnych, wesołych Zbójników! Po kuligu czeka na Was zbójecka
biesiada w jednej z naszych zbójnickich kolib. Przy naszym palenisku lub kominku można się
ogrzać i posmakować naszych zbójeckich, regionalnych potraw.
Specjalnie dla SENIORÓW często organizujemy dancingi, potańcówki, a nawet
karaoke! Idealnie sprawdza się wesoły program naszej kapeli Karpackie Zbóje –
zbójnicka baciarka oraz napad zbójnicki! Na naszych imprezach dysponujemy
profesjonalnymi wodzirejami, gawędziarzami, którzy w bardzo wesoły sposób potrafią
poprowadzić całą imprezę! Specjalnie dla Was – drodzy SENIORZY mamy przygotowane
piękne dyplomy imienne z naszej imprezy oraz unikatowe regionalne prezenty, które będą
WAM przypominać o naszym wspólnym kuligu z atrakcjami!

Cena:
 zbójnickiego kuligu z regionalnym menu już od 40 zł / os.
 kapeli góralskiej Karpackie Zbóje już od 500 zł
 gawędziarza już od 350 zł
ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY!
Chcesz zobaczyć jak wyglądają nasze kuligi? 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
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®|

