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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
na KULIGU w Jaworkach w rezerwacie Biała Woda.

Cena za kulig: 65 zł - 75 zł/ os. dorosła, 50 zł / dziecko do 12 roku życia,
dzieci do lat 4 GRATIS
Propozycja kuligu nr 1
Cena od osoby: 65 zł
Kulig do Rezerwatu Biała Woda z poczęstunkiem;
Czas trwania ok. 1 godziny;
Poczęstunek: kiełbaska, kaszanka lub oscypek z żurawiną + dodatki (sztućce, tacki, kubki, ketchup, musztarda, nabijaki), pieczywo,
ogórek kiszony, herbata z cytryną, opieka licencjonowanego przewodnika pienińskiego, ubezpieczenie grupy w Axa Polska, podatek
Vat.

Propozycja kuligu nr 2
Cena od osoby: 75 zł
Kulig do Rezerwatu Biała Woda z poczęstunkiem;
Czas trwania ok 1 godziny;
Poczęstunek: kiełbaska, kaszanka lub oscypek z żurawiną + dodatki (sztućce, tacki, kubki, ketchup, musztarda, nabijaki), pieczywo,
smalec ze skwarkami, bigos zbójnicki, herbata z cytryną, opieka licencjonowanego przewodnika pienińskiego, ubezpieczenie grupy w
Axa Polska, podatek Vat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MENU może być dopasowane do preferencji grupy, wzbogacone o: kwaśnica z ziemniakami i żeberkiem, pstrąg z grilla;
karkówka, skrzydełka panierowane, sałatka ze świeżych warzyw, ziemniaki pieczone w folii.
Sanie wyposażone w baranice mieszczą 4 osoby dorosłe;
Kulig zakończony jest poczęstunkiem w drewnianej wiacie w niezaprzyjaźnionym ośrodku;
Całości umila muzyka góralska z odtwarzacza lub NA ŻYWO – kapela góralska Karpackie Zbóje www.karpackiezboje.pl
Gwarantujemy dobrą zabawę, skoczną muzykę, która wszystkich poruszy oraz ukaże niezwykłą atmosferę pienińskiego folkloru.

Wspaniały pomysł na imprezę firmową!
Opis miejscowości i trasy kuligu:
Zapraszamy na niezapomniane kuligi po pienińskich bezdrożach w bajkowej i tajemniczej scenerii przez krainę zamieszkałą
niegdyś przez Rusinów Szlachtowskich. Serdecznie polecamy malowniczą trasę zbójnickiego kuligu 6 km od Szczawnicy w Jaworkach.
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Podczas śnieżnych przejażdżek w góralskich saniach nasi zacni Goście mają do dyspozycji ogrzewające, nawet w najmroźniejsze dni, baranice.
Każdy kulig zakończony jest poczęstunkiem w drewnianej, góralskiej wiacie. Po zmroku kuligi odbywają się w świetle pochodni.
U styku Małych Pienin i Beskidu Sądeckiego - tam, gdzie Biała Woda łączy się z Czarną - przy dźwiękach góralskiej muzyki, poznacie
historię, tradycję, kulturę, budownictwo i religię jednej z najciekawszych grup etnicznych południowej Polski.
Proponujemy przejażdżkę kuligiem przez rezerwat Biała Woda - niegdyś tętniącej życiem wioski Rusińskiej, do cerkwi
grekokatolickiej oraz na Czarną Wodę, gdzie będziemy podziwiać zabytki architektury łemkowskiej.
Czas umilą opowieści o byłych mieszkańcach, przeplatane przyśpiewkami i muzyką góralską. Zakończeniem przejażdżki będzie wspólne
grillowanie lub pieczenie barana pod wiatą.
Rezerwat Biała Woda znajduje się kilka kilometrów od Szczawnicy – zimowego kurortu - uzdrowiska w Pieninach. Podczas
kuligu będzie można podziwiać Pasmo Radziejowej i Małych Pienin. Z dawną wsią Biała Woda związane są liczne legendy o
zbójnickich skarbach zakopanych przez najsłynniejszego polskiego zbójnika Józefa Baczyńskiego zwanego Skawickim, który
urodził się w Skawicy pod Babią Górą. Biała Woda (w języku łemkowskim Biła Woda) położona była w dolinie potoku Biała Woda. Od
drugiej połowy XIV wieku okoliczne tereny były wypasane przez pasterski lud Wołochów, którzy przynieśli z sobą kulturę pasterstwa. Obecnie
tereny dawnej wsi Biała Woda należą administracyjnie do wsi Jaworki. Na terenie dawnej wsi Biała Woda w dolinie potoku utworzono w 1963
r. rezerwat przyrody Biała Woda, jeden z najładniejszych rezerwatów Pienin, licznie odwiedzany przez turystów i kuligowiczów. Odkąd tylko
istniała wieś Biała Woda, opowiadali ludzie, że za skałką zwaną Czubata, nieopodal osady, w rumowiskach i skałach jest jaskinia, a w niej leżą
ukryte nieprzebrane zbójnickie skarby, które ponoć ukrył tu sam herszt zbójnicki Józef Baczyński. Wiadomo, że pilnują ich złe duchy, czarty i
inne plugastwo i bronią dostępu do bogactwa. Raz w roku, w Palmową Niedzielę, skarby pozostają bez dozoru i każdy, kto na nie trafi, może
zabrać tyle dobra, ile zdoła unieść. Trwa to niedługo, tyle tylko ile czasu zajmuje czytanie Ewangelii o Męce Pańskiej w kościele, jej to bowiem
owi strażnicy bogactwa i inne czarcie nasienie musi w tym dniu z Boskiego rozkazu wysłuchać.
Trasa zbójnickiego kuligu prowadzi z zaprzyjaźnionego ośrodka na rozległą górską halę, następnie schodzi w Dolinę Białej
Wody, gdzie oprócz walorów krajobrazowych można podziwiać pozostałości po gospodarstwach Rusinów Szlachtowskich i
usłyszeć wiele ciekawych informacji o tej grupie etnicznej, która do 1948 roku zamieszkiwała te tereny.
Góry, las, zapalone pochodnie, dźwięk dzwonków, góralskie tańce, muzykowanie, gawędy starego bacy ubarwią wasz wypoczynek w Pieninach.
Pieniny dzięki wspaniałej, nieskażonej przyrodzie, oraz niezwykłemu ukształtowaniu terenu, zachęcają turystów do odwiedzin.
Odwiedźcie nas i sami się przekonajcie! Hej!

Rodzaj imprezy: kulig z atrakcjami.
Dla kogo przeznaczona jest oferta kuligu: korporacje, firmy, grupy zorganizowane, rodziny z dziećmi, szkoły.
Ilość osób: DO USTALENIA
Transport: organizujemy transport grupy busem, autokarem z dowolnego miejsca na kulig i z powrotem za dodatkową odpłatnością.
Cena ustalana indywidualnie.
Noclegi: na życzenie naszych Gości rezerwujemy noclegi z wyżywieniem w zaprzyjaźnionych hotelach / pensjonatach, domach
wczasowych.
Wozy, sanie: wozy / sanie na większości tras kuligowych w Pieninach są zadaszone i mają ledowe oświetlenie i znajdują się na nich
koce do okrycia się podczas kuligu. Na saniach jednorazowo możemy przewieźć od 6 – 15 osób w zależności od miejsca
kuligu.
Termin kuligu: DO USTALENIA
Godzina startu kuligu: DO USTALENIA
Miejsce: Jaworki – rezerwat Biała Woda (po zarezerwowaniu kuligu przesyłamy dokładny adres startu kuligu).
Opis miejsca biesiady góralskiej w trakcie kuligu: na większości tras kuligowych w Pieninach organizujemy imprezy wewnątrz
bacówek, karczm, zbójnickich kolib w których znajdują się paleniska, ławy i stoły, przy których można wygodnie usiąść. Toalety
znajdują się często są w środku koliby lub w najbliższym jej otoczeniu (TOJ TOJ). Na niektórych trasach kuligowych znajdują się
zadaszone wiaty, a impreza odbywa się na zewnątrz. Podczas ogniska / grilla może przygrywać kapela góralska Karpackie Zbóje.
Alkohol: Podczas kuligu można mieć swój alkohol lub możemy na każdy wóz dać po 2/3 butelki 0, 5 litra Miodonki
Zbójnickiej (extra płatne 35 zł / butelka + w cenie plastikowe kieliszki). Miodonka zbójnicka to mocny trunek, który ma
odpowiednio rozgrzewać i zagrzewać do upojnego spędzania wieczoru. Jest to wódka smakowa 40-procentowa na bazie miodu. Na
naszych kuligach serwujemy najlepsze wino Zbójnickie Grzane. Bardzo często organizujemy dla grup zorganizowanych degustacje
regionalnych alkoholi.
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Uwaga: w razie braku śniegu zorganizujemy kulig na wozach.
Płatności: Na każdy kulig pobierana jest zaliczka płatna na nasze konto firmowe. Reszta kwoty za kulig pobierana jest GOTÓWKĄ na
miejscu w dniu kuligu. Na życzenie klienta wystawiamy faktury Vat marża, Vat 23% (faktura zaliczkowa, końcowa).
Przykładowy program kuligu:
Godz. 17:30 przyjazd na miejsce kuligu;
Godz. 17.30 – 18:30 Karpackie Zbóje zaproszą Gości na sanie / wozy. Często zaopatrujemy uczestników zbójnickiego kuligu
w góralską okowitkę, po czym wyruszamy na zbójnicki kulig z pochodniami;
Godz.18.30 – 20.00 biesiada zbójnicka z kapelą góralską Karpackie Zbóje. Zbójnicy zaproszą wszystkich do rozpalonej watry,
gdzie przy rytmach góralskiej muzyki w asyście zbójników urządzimy Wam zbójecką imprezę, podczas której przygramy Wam do
zabawy i wspólnego tańcowania. Uczestnicy będą zabawiani żartami i historiami o góralach, zbójnikach i Pieninach. Menu ustalane
jest zawsze indywidualnie: kuchnia góralska, staropolska, zbójecka, polowa, kuchnia mnichów. W programie m.in: witacka
Gości, pokazy tańców góralskich, m.in. zbójnickiego, góralskie przypowieści hrubego gazdy, nauka picia okowitki po zbójecku,
poczęstunek zbójecką palinką, wspólne śpiewanie przy ognisku, tańce, harce i swawole.
Uwaga: Jest możliwość przedłużenia kuligu o dyskotekę w stylu folk do godz. 2:30.
Przejazd powrotny busem / autokarem do miejsca zakwaterowania (hotel, pensjonat, dom wczasowy);
Opcje dodatkowo płatne:
Kapela góralska Karpackie Zbóje www.karpackiezboje.pl - opcja ZBÓJNICKA BACIARKA – program w załączniku, skład 5
górali i góralek, czas trwania animacji: 1,5 h - cena od 800 zł
Kapela góralska Karpackie Zbóje www.karpackiezboje.pl – opcja NAPAD ZBÓJNICKI – program w załączniku, skład 5
zbójników i góralek, czas trwania animacji: 1,5 h - cena od 1200 zł
Gawędziarz, multiinstrumentalista Jacenty Ignatowicz www.jacentyignatowicz.pl – opcja MUZYKOWANIE, GAWĘDY, GÓRALSKI
HUMOR – cena od 500 zł
2 muzykantów grających na heligonkach i jadących z grupą na wozach / saniach – opcja RYTMY HELIGONIKI – cena od 600
zł
DJ Janosik www.dj-janosik.pl + wypożyczenie sprzętu estradowego – opcja DYSKOTEKA W STYLU FOLK – cena od 700 zł
Dodatkowo płatne menu które można domówić podczas biesiady (z wyprzedzeniem 48 h przed imprezą):

















Krupniok z grilla 7 zł
Kita świńska z kaszą i kapustą zasmażaną 18 zł
Stek z grilla 10 zł
Pstrąg z grilla lub wędzony 18 zł
Golonko z kapustą 18 zł
Gulasz zbójnicki 10 zł
Kwaśnica zbójnicka / żurek zbójnicki 12 zł
Chleb z bryndzą 5 zł
Serek bacy z żurawiną 5 zł
Pieczok z bryndzą 5 zł
Sałatki jeden rodzaj 5 zł
Zimna płyta (decha regionalnych serów i wędlin) 12 zł / os.
Piwo grzane 6zł/0,5l
Pieczenie całego świniaka lub jagnięcia na ruszcie (cena ustalana indywidualnie)
Pochodnie 6 zł / 1 szt.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu
Cywilnego. Ceny zawsze ustalane są indywidualnie i zależą od terminu, ilości atrakcji na kuligu oraz wybranego menu.

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
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Zobacz zdjęcia z naszych innych imprez
Zobacz filmy z naszych kuligów i innych imprez

Rezerwacja kuligu:
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
Dane do przelewu:
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
34-300 ŻYWIEC
Ul. Jana III Sobieskiego 7

KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE M BANK
Nr. 34 1140 2004 0000 3602 7471 7328
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 02.180.940

Chybojcie ku nom i bydźcie s nami, żywieckimi góralami. Bedom tańce, swawole, góralska muzyka, zbójecka watra, radość,
śleboda i beskidzkie wierchy! Kozdy z Wos jak zbójnik będzie sie musioł wykozać sprytem, inteligencjom, sprawnościom
fizycnom i łodwagom. Tak zeby ze swoim łupem, plecokiem pełnym wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie! Hej!
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