Oferta 2019/20

Zbójnicki
kulig

Twoja karpacka przygoda!

Bieszczadzki Kulig
Jak wygląda zimowa
Karpacka Przygoda?
•

Przejazd na miejsce kuligu i spotkanie z woźnicami i Tołchajem.

•

Przejazd w wozach na płozach (lub w przypadku braku śniegu na
kołach) piękną doliną Rabskiego Potoku.

•

Przewodnik po drodze opowiada ciekawostki o zwiedzanym
terenie i rozbawi staropolskim żartem, opowie historyjki, także
te sprośne.

•

Na zamówienie może towarzyszyć nam muzyk – który nie pozwoli,
by śpiewy umilkły i rozgrzeje atmosferę.

•

Na trasie kuligu czeka nas ognisko, Wspólne śpiewy ułatwią wam
śpiewniki.
[Opcja dodatkowa] Zamów regionalne ognisko + 25 zł/osoba
Na ognisku spróbujemy lokalnych smakołyków:

•
•
•
•
•

•

•

Kiełbaska brzozowska - lokalna i najlepsza z dostępnych
Ciepła herbatka z dodatkiem rozgrzewającego imbiru,
Proziaki (podkarpackie przysmaki) – rodzaj podpłomyka z masłem
czosnkowym
Pajda chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem ze zbójnickiej piwnicy
Grzany miód pitny i grzane wino

Na śmiałków czeka także rekrucki taniec zbójników i kilka
zadań sprawdzających sprawność przyszłego zbójnika w nagrodę okowita!
Rozśpiewany powrót do miejsca startu i zakończenie kuligu
przy blasku pochodni!
[opcja dodatkowa] Zbójnickie

napady

„Napadamy na konne zaprzęgi, kuligi, a i podczas pieszych wycieczek, jeśli
nadarzy się sposobność. Rabujemy z denarów jak leci, dziewki śliczne zabieramy
ze sobą, a co mężniejszych gagatków od lichej kompanii oderwiemy i do naszej
przyłączymy! A jeśli łup będzie dobry to i naszych gości zaprowadzimy na
ognisko gdzie ugościmy okowitą!”

Kulig Zbójnicki
Co jest w cenie kuligu w wersji podstawowej
W cenę zawsze wliczony jest kulig w zaprzęgu konnym (w przypadku braku śniegu wozy z
kołami), przewodnik/ zbójnik (zapewnia dobry humor), kieliszek zbójnickiej okowity dla kurażu
(dla dorosłych), pochodnie (2-3 na wóz), ubezpieczenie NNW.

CENA
79 zł/osoba
83 zł/osoba
87 zł/osoba
92 zł/osoba
99 zł/osoba
109 zł/osoba

Ilość osób
40 i więcej
39-35
34-30
29-25
24-20
19-15

Gdzie odbywają sie nasze kuligi
1. Dolina Rabskiego Potoku: Wyobraź sobie zimowe bieszczadzkie doliny, gdzie gałęzie
jodeł uginają się pod śniegiem. Głęboko w białym puchu zasypane są drogi i skrzą się od
pochodni oblodzone strumyki. Na pograniczu zmroku krajobraz błękitnieje i nagle czernieje.
Spokój i harmonię zagłusza tętent kopyt. Zdyszane konie mkną przed siebie a my mkniemy na
saniach w konnym zaprzęgu, w rękach pochodnia z trzaskającym ogniem. Śpiew, śmiech i pęd!
Pochodnie rozświetlają drogę. Na końcu tej drogi płonie już ognisko, czekają rozgrzewające
napitki, kiełbaska!
Inne lokalizacje:
2. Okolice Górzanki - Trasa Wołkowyja - Górzanka ze zwiedzaniem cerkiewki.
3. Dolina Solinki - Łopienka (dopłata 15 zł/osoba) - wysiedlaona miejscowość - odwiedzimy
także słynną cerkiewkę w Łopience.
4. Dwernik - dolina potoku Dwernik - pomiędzy dwoma Połoninami, Bieszczady Wysokie

Zbójnicki
Kulig

Czas trwania i pora kuligu
Kuligi trwają ok 2-2,5 godziny.
Przejazd saniami trwa około 45 minut dodatkowo ognisko regionalne to około 1,5 godziny.
Staramy się aby nie trwały dłużej, o ile zabawy nie chce się przerywać - pamiętajmy że zimowa
aura ma znaczny wpływ na nasze organizm.
Najlepszą porą na kulig jest zmierzch. Staramy się zaczynać kulig w okolicy godz 14/15:00.
Wtedy zaczynamy widząc piękne widoki, a kończymy kulig w ciepłym blasku pochodni. Jeśli te
godziny są zajęte, proponujemy inne.

Opcje dodatkowe

NAPAD ZBÓJNICKI

Każdy kulig w górskich lasach może stać się
celem ataku naszej historycznej hulaszczej
szlachty, która nie oszczędzi kosztowności i
białogłów. Jeśli będą już po łupie, podzielą
się jednak zrabowanym skarbem.

700 zł
grupa

Pieczony Baran

Jak już biesiadować, to po zbójnicku! Przy
pieczonym prosiaku lub baranie, który będzie
czekał na Was na ognisku. Tradycyjne
pieczyste zrobi wrażenie na każdym i każdy
się w nim rozsmakuje.
Jedna sztuka starcza na około
20 osób. Jeśli stanowi dodatek do
normalnego ogniska to jeden starczy na
około 40 osób.

900 zł
szt

Muzyka na żywo

Na pewno na kuligu trzeba śpiewać! Cała
w tym zabawa, ale aby śpiewy nie umilkły
dobrze jest zabrać wodzireja, który zanuci
znane szlagiery, ale też zagra piosenki które
śpiewali dawni górale
Bieszczadów.

450 zł

1 muzyk

1300 zł
Kapela 3 os

