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KULIG WALENTYNKOWY 
14 luty 2017, godz. 18:00, Wisła, ul. Biała Wisełka 22 

Cena: 80 zł / os.  
 

Zapraszamy Państwa do spędzenia 
niepowtarzalnych chwil z kapelą 

góralską Karpackie Zbóje  
na romantycznym kuligu 

walentynkowym w Wiśle – perle 
Beskidu Śląskiego. 

 

 
 

    
 

Walentynki dla większości kobiet to jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w całym roku. Warto spędzić ten 
romantyczny wieczór we dwoje z ukochaną osobą na przepięknym, bajkowym kuligu w Dolinie Białej Wisełki. 
Taki prezent dla Twojej drugiej połówki będzie unikatowy, wyjątkowy i niezapomniany! Nie ma nic 
piękniejszego jak zimowa sanna z pochodniami wśród zaśnieżonych beskidzkich smreków i górskich 
krajobrazów. Trasa kuligu wiedzie kilkukilometrową trasą pod Baranią Górą, gdzie do dnia dzisiejszego 
utrzymuje się ponad metr śniegu i mroźna zimowa aura. Po kuligu zapraszamy was na góralską biesiadę ze 
zbójnikami i góralami i z kapelą Karpackie Zbóje przy rozpalonej watrze! Będzie góralska muzyka, tańce, 
śpiewy, zabawy, miłosne niespodzianki, przepyszne swojskie jadło i napitki! A to wszystko w bardzo 
atrakcyjnej cenie 80 zł / os.  

 
Pytomy Wos piyknie na romantyczny kulig walentynowy  

ze zbójnikami! Hej!  
 
Nasza kapela góralska  „Karpackie Zbóje” przybliży Państwu dawne, 
zapomniane zbójnickie dzieje naszej beskidzkiej ziemi. Z naszą kapelą 
potańczycie, pośpiewacie, nauczycie się gry na unikatowych 
instrumentach muzycznych oraz przeżyjecie niezapomniane chwile!  
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Szczegóły walentynkowego kuligu  
 

Cena: 80 zł / os. 
 

Cena obejmuje: organizację romantycznego kuligu z pochodniami (1 h), menu regionalne wg oferty (www.goralskicatering.pl 

kwaśnica zbójnicka, zbójnicka kiełbasa + dodatki (sztućce, tacki, kubki, ketchup, musztarda, nabijaki), swojski chleb ze smalcem, 
ogórek kiszony z dębowej beczki, grillowany oscypek z żurawiną, coś na słodko - kołacz wiślański, herbata z zielin z malinami, 
grzaniec zbójnicki (wino grzane), niespodzianka zbójnicka, opieka przewodnika beskidzkiego, występ kapeli góralskiej Karpackie 
Zbóje 2 h, ubezpieczenie grupy w Axa Polska, podatek Vat.  

 
Program romantycznego kuligu walentynkowego w Wiśle: 

 
Godz. 17:50 przyjazd na kulig do Wisły (parking OSP Wisła Czarne)  

Godz. 18.00 – 18:30 romantyczny walentynkowy kulig z pochodniami  

 

Info techniczne: Wozy / sanie są zadaszone i mają ledowe oświetlenie.  

Na saniach / wozach będą koce.   
 

Opis trasy (trasa 2 x 30 min)    

 

Dolina Białej Wisełki to jedna z najbardziej malowniczych dolin w Beskidzie Śląskim i najpiękniejsza dolina w Wiśle. Płynie tędy jeden 

ze źródłowych potoków Wisły, Biała Wisełka, która wypływa na północnym stoku Baraniej Góry, na wysokości ok. 1080 m. n.p.m., w 
swym środkowym odcinku tworząc szereg wodospadów i progów skalnych, zwanych Kaskadami Rodła. Trasa kuligu znajduje się na 
terenie Baraniogórskiego Rezerwatu Przyrody. To miejsce dla wielbicieli przyrody i zwierząt. Przy odrobinie szczęścia można tu 

spotkać jelenia, głuszca, sarnę czy rysia. W potoku, wzdłuż trasy kuligu pływa pstrąg potokowy i pluska się pluszcz. Dolina porośnięta 
jest między innymi pomnikowymi świerkami i jodłami. Doliną Białej Wisełki biegnie szlak turystyczny, zamknięty dla ruchu 
samochodowego. Dzięki temu nie usłyszymy tutaj dźwięku silnika samochodowego. Spacery i przejażdżki ułatwia utwardzona 
nawierzchnia. Jest to miejsce położone na Szlaku Zbójników Karpackich www.zbojnickiszlak.pl  

 

     
 

Godz.18.30 – 20.30 romantyczna biesiada zbójnicka z kapelą góralską Karpackie Zbóje www.karpackiezboje.pl  / opcja zbójnickiej 
baciarki. 

Program zbójnickiej baciarki do pobrania w PDF 

 
Opis miejsca biesiady góralskiej po kuligu (bezpośrednio przy trasie kuligowej): 

 

Zbójnicka koliba położona jest w dolinie Białej Wisełki w Wiśle-Czarne. Wokół znajduje się mała polanka w sam raz do zabawy. 

Karczma stanowi zamknięte, drewniane pomieszczenie z paleniskami. Składa się ze zbójnickiej sali z bala drewnianego. Dookoła 
ogniska w środku koliby znajdują się ławy i stoły, przy których można wygodnie usiąść. Toalety są od razu obok zbójeckiej koliby. 
Podczas ogniska / grilla będzie przygrywać kapela góralska Karpackie Zbóje. 

 

Proponowane menu ujęte w cenie kuligu: kwaśnica zbójnicka, zbójnicka kiełbasa + dodatki (sztućce, tacki, kubki, ketchup, 

musztarda, nabijaki), swojski chleb ze smalcem, ogórek kiszony z dębowej beczki, grillowany oscypek z żurawiną, coś na słodko – 
pyszny kołacz wiślański, herbata z zielin z malinami, grzaniec zbójnicki (wino grzane). 

 

     
 
Godz. 20.30 wyjazd kuligiem z koliby w lesie na parking  
Godz. 21:00 przyjazd grupy na parking.  

 

http://www.goralskicatering.pl/
http://www.zbojnickiszlak.pl/
http://www.karpackiezboje.pl/
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/Oferta_zbojnickiej_baciarki_karpackie_zboje.pdf
https://www.facebook.com/KapelaGoralskaKarpackieZboje/photos_stream?tab=photos_albums
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Rezerwacja kuligu walentynkowego w Wiśle i informacje techniczne  

 

 
 

Rezerwacji prosimy dokonywać drogą telefoniczną i mailową dzwoniąc pod numer 606 786 213 lub na numer 
stacjonarny 33 475 96 52, e-mial: biuro@janosik.info Dokonując rezerwacji prosimy o podanie waszych imion i 
nazwisk, adresu zamieszkania oraz nr tel. Jest to nam potrzebne do ubezpieczenia was w Axa Polska. Prosimy 
też o wpłatę pieniędzy za kulig walentynkowy na nasze konto firmowe. Będzie wystawiona faktura Vat i wysłana 
wam na maila wraz z potwierdzeniem rezerwacji kuligu.  

 

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 

 
Uwaga: Wystawiamy fakturę Vat marża o nazwie: „Organizacja kuligu walentynkowego w Wiśle w dniu 14.02.2017r.”  
 

 

   
 

   
 
 

Pytomy Wos piyknie na walentynkowy kulig w Wiśle! 
HAŚ!  

mailto:biuro@janosik.info

