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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 DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI!!! 
 

 

Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zapraszamy na niezapomniane kuligi w Beskidy, Tatry i Pieniny. Nasza 
zbójnicka oferta skierowana jest do szkół z naszego regionu ale też dla dzieci i młodzieży przebywających na feriach zimowych, 
koloniach letnich i obozach w naszym karpackim regionie. Gwarantujemy bezpieczeństwo, niezapomniane widoki i wesoły przebieg 
kuligu. Dla WASZYCH pociech nasz zbójnicki kulig będzie wydarzeniem pełnym niezapomnianych atrakcji. W trakcie kuligu 
na wszystkich młodych uczestników kuligu czeka przyjemność pieczenia kiełbasek w góralskich klimatach. W naszych zbójnickich kolibach 
zawsze jest ciepło i przytulnie. Polany przy naszych kolibach zachęcają do zabawy w bitwę śnieżkami lub ulepienia pięknego bałwana,  
a latem do różnych form aktywności! 
 

Gwarantujemy atrakcyjne ceny! Aby skorzystać z promocji zadzwoń: 609 789 879 lub napisz maila: 

biuro@janosik.info  
 

Zbójnicki kulig to świetna zabawa, więc nie może na nim zabraknąć dzieci i młodzieży 
szkolnej! Kiedy nasze konie z saniami przewożą gromadę uczniów, karpackie bezdroża wypełnia 
rozradowany głos najmłodszych! 
 
Kuligi z nami to niesamowita przygoda i frajda! Zachęcamy nauczycieli i opiekunów do 
rezerwowania kuligu właśnie z nami! Nie zawiedziemy WAS! Gwarantujemy, że wspólny wypad na 
kulig będzie dla dzieci i młodzieży szkolnej niezapomnianym wydarzeniem, które na zawsze 
pozostanie w ich pamięci. Kuligi zimą organizowane są na saniach, a latem na wozach. 
Ofertę kuligów dla szkół i przedszkoli kierujemy do grup liczących od 15 do 200 osób. Kuligi 
organizowane są codziennie. Wychowanków szkół i przedszkoli przewozimy jedną z 40 
beskidzkich, tatrzańskich lub pienińskich tras, które mamy w naszej ofercie. Pobyt w jednej z 
naszych kolib trwa około 60 minut.  
 
Gwarantujemy bezpieczeństwo podopiecznych bez żadnego ryzyka! Gwarantujemy, że 
organizowany przez nas kulig jest bezpieczną formą rozrywki i nawet najmłodszym uczestnikom 
nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Każdy z naszych kuligów jest ubezpieczony w Axa 
Polska. Dzięki komfortowemu ułożeniu siedzisk w saniach, podczas kuligu opiekun ma możliwość 

obserwowania wszystkich obecnych dzieci.  
 

 
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 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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