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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
na KULIGU w Sromowcach Niżnych.

Propozycja kuligu nr 1
Cena za kulig: 50 zł / os. dorosła , 40 zł / os. dziecko do 12 roku życia, dzieci
do lat 4 GRATIS.
Cena obejmuje: organizację kuligu, menu regionalne wg oferty www.goralskicatering.pl zbójnicka kiełbasa + dodatki (sztućce, tacki,
kubki, ketchup, musztarda, nabijaki), swojski chleb ze smalcem, ogórek kiszony z dębowej beczki, herbata z zielin z malinami, opieka
licencjonowanego przewodnika beskidzkiego, ubezpieczenie grupy w Axa Polska, podatek Vat.

Propozycja kuligu nr 2
Cena za kulig: 70 zł / os. dorosła , 50 zł / os. dziecko do 12 roku życia, dzieci
do lat 4 GRATIS.
Cena obejmuje: organizację kuligu, menu regionalne wg oferty www.goralskicatering.pl bigos zbójnicki / duszonki zbójeckie,
zbójnicka kiełbasa + dodatki (sztućce, tacki, kubki, ketchup, musztarda, nabijaki), swojski chleb ze smalcem, ogórek kiszony z dębowej
beczki, grillowany oscypek z żurawiną, kołacz zbójnicki, herbata z zielin z malinami, grzaniec zbójnicki (wino grzane), opieka
licencjonowanego przewodnika beskidzkiego, ubezpieczenie grupy w Axa Polska, podatek Vat.

Wspaniały pomysł na imprezę firmową!
Opis miejscowości i trasy kuligu:
Przejazd trwa ok. 30-40 min i prowadzi spod zaprzyjaźnionego obiektu przez wioskę Sromowce Niżne nad Dunajec.
Powrót tą samą trasą. Kulig może odbywać się w ciągu dnia, lub po zmroku – wówczas do sań/wozów dodajemy
pochodnie.
Proponujemy przejażdżkę saniami z zaprzęgiem konnym z dala od zgiełku, tłumów, czy innych kuligów. Trasa prowadzi
przez niezwykle urokliwe miasteczko Sromowce Niżne a także wzdłuż Dunajca. W czasie lub po kuligu zorganizować można
ognisko z grzańcem i pieczeniem kiełbasek lub zabawy na śniegu. Wszystkim, tym małym i nieco starszym, dźwięk dzwoneczków przy
saniach nieodmiennie kojarzy się ze świąteczną, trochę tajemniczą atmosferą. Kuligi zawsze dostarczają wielu niezapomnianych
wrażeń. Odbywające się w dzień pozwalają podziwiać piękno Pienin obleczonych w białą kołdrę. Te nocne przy blasku pochodni
gwarantują przeżycie przygody w krajobrazie tajemniczych konturów gór, które po dziś dzień skrywają nieodgadnione zbójnickie
tajemnice. Każdy kulig możemy uprzyjemnić muzyką góralską, gazdowską gawędą oraz ciepłym poczęstunkiem w wiacie z paleniskiem
z unikalną konstrukcją grillową. Polecamy tą trasę, ponieważ trasa kuligu biegnie niedaleko miejsca zwanego „Zbójnicki Skok”.
Odcinek Dunajca zwany "zbójnickim skokiem" wywodzi się od legendy Janosika więzionego w lochach zamku
w Niedzicy. Tam ponoć udręczony i skuty łańcuchami wyrwał je i rozkruszył. Uciekając przeskoczył mury zamku
a później dwie góry jakby u nóg miał skrzydła, oparł się na ciupasce i przeskoczył Dunajec by później gazdować na
równinach. Zbójnicki Skok (Janosików skok) ma szerokość 10 m a głębokość wody osiąga aż 12 m. Legenda głosi,
że w tym miejscu Janosik wybierał adeptów zbójnickiego rzemiosła.
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Do zbójnickiej drużyny dostawał się tylko ten z młodzieńców, któremu udało się przeskoczyć przez to zwężenie koryta Dunajca. Dzisiaj
Janosik musiałby zbójować sam, chyba że wybrałby węższą rzekę. Albowiem aktualny rekord świata w skoku w dal nie dorównuje
dziesięciometrowemu skokowi Janosika.
Po kuligu możliwość zakwaterowania w zaprzyjaźnionym obiekcie, możemy przedłużyć kulig o biesiadę góralska w
zaprzyjaźnionym obiekcie i nocleg. Z pokoi obiektu rozciągają się malownicze widoki na wspomniany szczyt, przełom Dunajca,
Czerwony Klasztor oraz Tatry Bielskie po Słowackiej stronie. Obiekt posiada 50 miejsc noclegowych w 17 pokojach 2, 3, 4 i 5
osobowych. Wszystkie pokoje są z łazienkami. Znajduje się tu także kameralna salka konferencyjna oraz przytulne miejsce do
odpoczynku w większym gronie. Przy obiekcie znajduje się podest, na którym można rozsiąść się wygodnie podziwiając majestat
Trzech Koron oraz miejsce na ognisko.
Goście mogą skorzystać ze znajdującego się tuż przy obiekcie bezpłatnego parkingu. Teren obiektu jest w pełni bezpieczny, ogrodzony.
Restauracja obiektu serwuje lokalne specjały, m.in. kotleta po flisacku, pierogi z bryndzą czy kwaśnicę na żeberkach. Niedaleko obiektu
znajdują się wyciągi narciarskie (Palenica, Polana Sosny, Kluszkowce, Spiska Stara Wieś). Dla początkujących narciarzy proponujemy
wyciąg narciarski Polana Sosny lub Vyzne Ruzbachy, natomiast dla zaawansowanych polecamy wyciąg w Kluszkowcach lub Ski
Bachledova na Słowacji.
Dla naszych gości możemy pomóc w znalezieniu sprawdzonego instruktora narciarstwa a także zapewnimy dojazd
busem na stoki narciarskie. Poniżej obiektu znajduje się naturalne lodowisko, na którym można jeździć podziwiając widoki na Trzy
Korony oraz panoramę Tatr. Znajduje się tu również wypożyczalnia łyżew. Obiekt zlokalizowany jest blisko basenów termalnych.
Gwarantujemy dobrą zabawę, skoczną muzykę, która wszystkich poruszy oraz ukaże niezwykłą atmosferę pienińskiego folkloru.
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: mogą pomieścić 4-5 osób. Jesteśmy w stanie przewieźć jednocześnie grupę do 30 osób.
Termin kuligu: DO USTALENIA
Godzina startu kuligu: DO USTALENIA
Miejsce: Sromowce Niżne (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.
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).
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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
Bigos zbójnicki / bogracz / duszonki zbójeckie 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
Zobacz zdjęcia z naszych innych imprez
Zobacz filmy z naszych kuligów i innych imprez
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Rezerwacja kuligu:
Zamówienia można składać kontaktując się z nami: e-mail: biuro@janosik.info
Tel/fax. +48 33 475 96 52
Tel. kom. +48 609 789 879
Tel. kom. +48 606 786 213
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, pienińskimi góralami. Bedom tańce, swawole, góralska muzyka, zbójecka watra, radość,
śleboda i pienińskie 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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