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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
na KULIGU w Szczawnicy. 

 
Oferujemy Państwu kompleksową obsługę kuligów dla osób indywidualnych, firm i grup zorganizowanych. Przejażdżka góralskimi 
saniami dostarczająca niezapomnianych wrażeń (ok. 1 godz.) Trasa kuligu to oddalona o 5 km od centrum Szczawnicy - Sewerynówka 
stanowiąca część Popradzkiego Parku Krajobrazowego.  
 
Istnieją 2 warianty: 

 

*popołudniowa przejażdżka góralskimi saniami z pochodniami 
 

Cena 40zł/osoba dorosła, 35zł/dzieci do 12 lat, dzieci do 3 lat GRATIS !!! 
 

**wieczorny kulig z pochodniami + pieczenie kiełbasek + wino grzane/herbata 
 

Cena 65zł/osoba dorosła, 55zł/dzieci do 12 lat, dzieci do 3 lat GRATIS !!! 
 
Cena zawiera: 
 
- transport busem z centrum miasta do miejsca skąd rozpoczyna się kulig 
- 1-godzinna przejażdżka góralskimi saniami, 
- kiełbaska + dodatki /pieczywo; musztarda, ketchup/; wino grzane, pochodnia/sanie - dotyczy wariantu ** 
- powrót busem do centrum miasta 
 

WYJAZDY W GODZINACH:   15:30 ; 17:00 ; 18:30 
 
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM I SYLWESTROWYM  (tj. 28-31.12.2017) GRAĆ 
BĘDZIE KAPELA GÓRALSKA KARPACKIE ZBÓJE NA ŻYWO 

 
Opis miejscowości i trasy kuligu: 
 
Trasa kuligu wiedzie drogą ze Szczawnicy, blisko wodospadu "Zaskalnik", będącym zarazem największym 
wodospadem Beskidu Sądeckiego. Jest to teren Popradzkiego Parku Krajobrazowego, przy szlaku pieszo-rowerowym, 
prowadzącym na główne szlaki pasma Radziejowej: Przechybę, Przysłop, Wielki Rogacz i dalej na Obidzę, do Starego 
Sącza, Rytra i Piwnicznej. Są to również najpiękniejsze miejsca przejażdżek konnych, kuligów w południowej Polsce. 
 
Trasa naszego kuligu wiedzie dawnym traktem wiodącym na Węgry, przy którym też powstała pierwsza karczma w Szczawnicy. 
Szczawnica bowiem była długo pod wpływami cesarstwa austriacko-węgierskiego, a założyciel uzdrowiska Josef Szalay był 
potomkiem węgierskiej rodziny. 
 
Po kuligu zapraszamy Gości do karczmy góralskiej na zbójnicką biesiadę. Tradycja karczmy sięga końca XIX w. gdy odwiedzać zaczęli ją 
kuracjusze i goście Józefa Szalaya. Była ona miejscem odpoczynku, a otaczający ją wokół las kojąco wpływał na górne drogi 
oddechowe. 
 
Po drugiej wojnie światowej karczma służyła turystom jako "góralska gospoda", w której spędzano chętnie wolny czas na zabawie, 
hulankach i swawolach. Nie sposób nie wspomnieć tu nieżyjącego już dziś Tadeusza Zachwieji "Bulisia", który gazdował karczmą 
na przełomie lat 60-tych i 70-tych. Cały swój żywot poświęcił na popularyzowaniu tradycji regionu Pienin i Podhala, jednym słowem 
wszystkiego co związane z góralszczyzną i gwarą.  
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Opowiadając przekazywał potomnym i przybyłym szczawnickim gościom o zwyczajach, historii i kulturze regionu. Wśród przybyłych 
wypromował baraninę, sporządzaną w/g staroświeckich receptur. Można było również spróbować pstrąga wyłowionego prosto z potoku 
sopotnickiego. Dziś turysta znajduje w tym malowniczym miejscu ukojenie przy dźwiękach muzyki góralskiej i cygańskiej, a regionalna 
kuchnia, przygotowująca pieczołowicie oryginalne potrawy według staroświeckich receptur stara się spełnić oczekiwania najbardziej 

wymagających gust i smaków.....wystrój zaś starych góralskich izb, wprowadza w klimat tamtych czasów. Obejrzeć tu można stare 
portrety i zdjęcia górali szczawnickich, rzemieślników i ludzi związanych z historią tego lokalu - dziś już owianych legendą. Można też 
zobaczyć czym trudnili się dawni mieszkańcy, jak żyli i jak wyglądał dawny góralski "przyodziewek". 

 
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!  
 
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 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 

 
 

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
http://www.janosik.info/
http://www.kuligi.beskidy.com.pl/
http://www.zielonekuligi.pl/

