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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
na KULIGU w Zakopanem. 

 
Cena za kulig: 85 zł / os. dorosła , 55 zł / os. dziecko do 12 roku życia, dzieci 
do lat 4 GRATIS 
 

Oferta zimowa: 
 
Trasa Zakopane (Polana Szymoszkowa – hotel Kasprowy) – Kościelisko – Zakopane (Polana Szymoszkowa – hotel 
Kasprowy). 
 
Kuligi codziennie (od 1 grudnia do wiosny), odjazd od dolnej stacji kolejki linowej na Polanie Szymoszkowej (obok Hotelu Kasprowy), 
700m. od Krupówek w kierunku Kościeliska, w pobliżu bezpłatny parking. Kuligi odbywają się o  każdej pełnej godzinie od 15.00 - do 
21.00 (pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia godziny). W programie kuligu: przejazd z pochodniami do 
Kościeliska, następnie poczęstunek w szałasie (kiełbaska z dodatkami, chleb ze skwarkami, ogórek kiszony, herbata), potem powrót 
saniami na Polane Szymaszkową. Cena - 85 zł od osoby. 
 
Istnieje możliwość zamówienia kapeli góralskiej Karpackie Zbóje – cena od 500zł 

 
W okresie sylwestrowym (oprócz sylwestra) koszt kuligu z poczęstunkiem wynosi 99 zł / os.  
 
W przypadku nie sprzyjającej pogody (brak śniegu) - kuligi odbywać będą się bryczkami. 
 

Oferta letnia  
 

Kulig bacowski 
 
Trasa Zakopane (Polana Szymoszkowa – hotel Kasprowy) – Kościelisko – Zakopane (Polana Szymoszkowa – hotel 
Kasprowy). 
 
lub 
 

Trasa Zakopane (Polana Szymoszkowa – hotel Kasprowy) – Dolina Małej Łąki – Zakopane (Polana Szymoszkowa – 
hotel Kasprowy). 

       
Kuligi organizujemy codziennie w okresie letnim, odjazd z dolnej stacji kolejki linowej na Polanie Szymoszkowej (obok 
Hotelu Kasprowy), 700m. od Krupówek w kierunku Kościeliska, w pobliżu bezpłatny parking.  
 
Możemy też w cenie kuligu zorganizować dojazd busem z Waszego pensjonatu do miejsca kuligu oraz powrót do 
pensjonatu. 

 
Oferujemy także trasę leśnymi drogami w okolicach Dol. Małej Łąki.  Kuligi odbywają się o  każdej pełnej godzinie od 15.00 - do 
21.00 (pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia godziny). W programie kuligu: przejazd do Kościeliska, 
następnie poczęstunek w szałasie (kiełbaska z dodatkami, oscypek, herbata) ok.45 minut, potem powrót  na Polane 
Szymaszkową. Całość ok. 2 godzin. Cena - 85 zł od osoby dorosłej (dziecko na kolanach - 50% zniżki).  
 
Istnieje możliwość zamówienia kapeli góralskiej Karpackie Zbóje – cena od 500 zł. 
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Istnieje możliwość degustacji mleka, zakupienia oscypków z bacówki. Prosimy o wcześniejszą rezerwację w celu 
przygotowania prezentacji. 

 

Minimalna ilość osób: 8 os.  
 

Letnie przejażdżki bryczką trasą widokową po Zakopanem 
 
Przykładowe trasy: 
 
 Zakopane – Poronin; 
 Zakopane – Kościelisko; 
 Zakopane – Kuźnice; 
 Zakopane - Dol. Strążyska – Kościelisko; 
 Wycieczka po Zakopanem - Stare Miasto - Dol. Strążyska - Dol. Białego – Centrum; 
 Przejazd grzbietem Gubałówki.  Fiakier w trakcie przejażdżki opowiada o ciekawych miejscach, anegdoty. 

 
Na naszych bryczkach zmieszczą się 4 osoby. 

 
Przejażdżki trwają ok 1godz. 
 
Cennik: 
 
Bryczka/sanie - 4 osoby;  od 40zł/os. - przy obsadzie 4 osób; 
 
Zaprzęg - od 35zł/os. - przy obsadzie 8 osób; 
 
Zaprzęg dwu konny- od 30zł/os. - przy obsadzie 14 osób; 
 
Dodatkowe opłaty: 
 
Ognisko na polanie leśnej lub w szałasie  (kiełbaska + dodatki, oscypek, swojski chleb, herbata) - 20zł/os. 

 
Kapela góralska Karpackie Zbóje  - 500zł. 

 

Wspaniały pomysł na imprezę firmową! 
 

Opis miejscowości i trasy kuligu: 
 
Syćkich Wos serdecnie pytomy na najwspaniolse kuligi, wtóre łorganizowane som po Zakopanem i okolicy. Łoberzycie nojpiekniejse 
zakontki nasego miasta, połobcujecie z naturom i nasymi konickami przecudnej urody. A jak chcecie, specjalnie dlo Wos zaprosimy 
muzykantów. Oni to umilom Wom cos, zaśpiewajom i zagrajom cosik fajnego dla ucha, a jak bedziecie chcieli, to i naucom Wos 
śpiywać tradycyjne, goralskie nutki. A zeby nie ino dla ducha, ale i dla ciała cosik było, łozpolimy Wom łognisko, domy kiełbaskę na 
kiju, wtorom to se własnymi ryncami  nad łogniem upiececie, a jak się jus posilicie, to i napitek jakowyś się znondzie. W góralskim 
sałasie znondzie się miejsce dlo Wos syćkich i jesce troche zostanie! Dlatego sie długo nie namyślojcie, bo zbytnie dumanie nic 
dobrego nie niesie, jeno chybojcie po telefon i kreńcie:  609 789 879, a jak sie namyślicie to wartko piscie maila z zapytaniem o 
wolne terminy na adres: biuro@janosik.info 
 
Naszych klientów zapraszamy na poczęstunek w szałasie. Sporym zainteresowaniem cieszą się obecnie kuligi z ogniskiem, które palimy 
okazjonalnie na polanie Sywarne. Przy większej grupie organizujemy kuligi z muzyką góralską, z kapelą góralską Karpackie Zbóje.  
 
Zakopane latem, to także przejażdżki bryczkami, po urokliwych punktach widokowych. Ostatnio coraz modniejsze staje się wesele  
w Zakopanem, w drewnianym kościele, z przejazdem powozami - landami. Możemy pomóc w organizacji takiego wesela. Powieziemy 
gości naszym landem. 
 
Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil z kapelą góralską Karpackie Zbóje na zbójnickim kuligu   
w Zakopanem. Góry, las, zapalone pochodnie, dźwięk dzwonków, góralskie tańce, muzykowanie, gawędy starego bacy ubarwią wasz 
wypoczynek w Tatrach. Tatry  dzięki  wspaniałej,  nieskażonej  przyrodzie,  oraz  niezwykłemu  ukształtowaniu  terenu,  zachęcają  
turystów  do  odwiedzin.  Odwiedźcie nas i sami się przekonajcie! Hej!  
 

Rodzaj imprezy: kulig z atrakcjami. 
 

mailto:biuro@janosik.info
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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: wozy / sanie na większości tras kuligowych w Tatrach są zadaszone i mają ledowe oświetlenie i znajdują się na nich 
koce do okrycia się podczas kuligu.  Na saniach jednorazowo możemy przewieźć od 4 – 14 osób w zależności od miejsca 
kuligu. 
 
Termin kuligu: DO USTALENIA   
 
Godzina startu kuligu: DO USTALENIA   
 
Miejsce: Zakopane (Polana Szymoszkowa – hotel Kasprowy) 
 
Opis miejsca biesiady góralskiej w trakcie kuligu:  na większości tras kuligowych w Beskidach 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).  

 
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  
 Piwo grzane 6zł/0,5l  
 Pieczenie całego świniaka lub jagnięcia na ruszcie (cena ustalana indywidualnie) 

 
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 

http://karpackiezboje.pl/oferta/oferta_cateringowa/degustacje_regionalnych_alkoholi_karpackie_zboje.pdf
http://karpackiezboje.pl/oferta/oferta_cateringowa/degustacje_regionalnych_alkoholi_karpackie_zboje.pdf
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
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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, tatrzańskimi góralami. Bedom tańce, swawole, góralska muzyka, zbójecka watra, radość, 
śleboda i tatrzańskie 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! 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

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

