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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 profesjonalnym NAPADEM ZBÓJNICKIM!!! 

 
 

Mnóstwo białego puchu, piękne górskie krajobrazy, mróz, dzwonki, palące się pochodnie i wielkie góralskie sanie  

z sympatycznym woźnicą to coś o czym marzą wszystkie Cepry. Trasę i czas kuligu ustalamy zawsze wcześniej. Z reguły 

standardowy zbójecki kulig z napadem zbójnickim i biesiadą zbójnicką trwa ok.4 godzin. 
 

Pełna uroku malownicza przejażdżka saniami lub wozami drabiniastymi po zbójeckich 
bezdrożach w Beskidach, Pieninach i na Podhalu. Wszyscy goście na samym początku zostają 

przywitani przez harnasia ze Szlaku Zbójników Karpackich. Uczestnikom kuligu (białego 
lub zielonego) towarzyszy kapela góralska „Karpackie Zbóje” www.karpackiezboje.pl. Podczas 

kuligu planowane jest ognisko (zbójecka watra), poczęstunek (zbójnicki catering: 

www.goralskicatering.pl smakowite zbójeckie przysmaki i coś na pokrzepienie – czyli 
Janosikowa Palenka, grzane wino, herbata po góralsku). Integralną częścią kuligu 

jest profesjonalny napad zbójnicki na uczestników kuligu. To coś idealnego dla 
miłośników silnych wrażeń. Napad możemy zorganizować na jadący kulig lub w trakcie 

biesiady pod góralską wiatą. Zbójnicki kulig jest idealną propozycją dla grup 

zorganizowanych, firmowych, szkoleniowych. Na kuligu zapewnimy Państwu miłą atmosferę, 
niezapomniane przeżycia, góralski humor, gry, zabawy i góralskie konkursy, takie jak: picie 

zbójnickiej okowitki na czas z drewnianej narty, wbijanie gwoździ do pieńka, zbójecki pokaz 
siły – czyli przenoszenie na czas pni drewna. Za uchwyty posłużą wbite w pień janosikowe 

ciupagi, siłowanie na rękę, picie piwa na czas, cięcie piłą „twoja – moja”, „zbójnicki nochal”  - 

czyli kto rozpozna śmierdzącą redykołkę i herbatę ze zbójecką bombą, rzut podkową. Podczas zbójnickiego kuligu śpiewamy 
góralskie piosenki (każdy z Państwa otrzyma na pamiątkę unikalny śpiewnik zbójnickich piosenek i przyśpiewek, takich jak 

m.in.: "Hej bystro woda" , „W murowanej piwnicy”, "Góralu czy ci nie żal". Dla najbardziej aktywnych uczestników 
są przewidziane regionalne nagrody rzeczowe, promujące Szlak Zbójników Karpackich. 

Cena napadu zbójnickiego podczas kuligu: od 1200 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/
http://www.goralskicatering.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/

