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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 degustacją Whisky! NOWOŚĆ!!! 

 
Zwykle degustacja odbywa się późnym podczas KULIGU popołudniem lub wieczorem, w odpowiednio przygotowanym 
pomieszczeniu. Prezentacja taka może liczyć od kilku, do nawet kilkunastu  osób. Od ilości i doświadczenia uczestników zależy, 
czy jej charakter będzie bardziej kameralny, a kontakt prowadzącego z uczestnikami większy, czy też prezentacja przyjmie 
bardziej formalną postać. Wówczas - oprócz tradycyjnego pokazu - możliwe jest zorganizowanie interaktywnej degustacji, która 
uatrakcyjnia dalszą część wieczoru i zapewnia bezpośredni dostęp do dziedzinowej wiedzy eksperta, dla osób najbardziej 
zainteresowanych.  
 
Przebieg prezentacji oraz dobór whisky dostosowujemy do wiedzy uczestników. I tak degustacje można podzielić na:  
 
 Wstęp do świata whisky – każdy zna Johnnie Walker’a, zwykle nikt go nie lubi, ale jest tani i z colą na lodzie konkuruje  

z wódką z sokiem, my pokażemy różnice i walory poszczególnych rodzajów whisky. Prezentujmy podstawowe whisky  
z różnych regionów Szkocji, a wiedza teoretyczna nie zanudza uczestników. 

 Whisky dla wtajemniczonych – wiele osób przekonało się już do whisky single malt, w tej grupie skupiamy się trochę 
bardziej na szczegółach, zwykle ustalamy konkretnie wybór trunków do degustacji i dzielimy się spostrzeżeniami. 

 
Szkolenie szczególnie polecamy  jako spotkania integracyjne dla firm, doskonała animacja po konferencyjna. 
 
Założenia: zakres jest uzgadniany przed każdym spotkaniem indywidualnie, jednak najczęściej nasze degustacje 
zawierają następujące elementy: 
 
 Wstęp,  historia whisky  
 Wprowadzenie do whisky słodowej, zarys procesu produkcyjnego, 
 Degustacja 5 różnych edycji whisky w tym 3 x  whisky single malt, 
 Poradnik kupującego, 
 Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, 
 Niespodzianka prowadzącego !!! 
 Konkurs z nagrodami, 
 Szkolenie trwa ok. 2 godziny 

 

Cena: 99 zł netto / os.  
 

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 
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http://www.goralomania.pl/realizacje
https://www.youtube.com/channel/UClfu1kT6yx47vaMOaKd6eKw/featured
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