
Zbójnicki 
KULIGW PLANIE

109 zł/osoba dorosła
99 zł/ dzieci do 18 lat

dzieci do 3 lat bezpłatnie

- KULIG w zaprzęgu konnym (w 
przypadku braku śniegu wozy z kołami), 
- przewodnik/ zbójnik  (zapewnia 
przednią zabawę i dobry humor), 
- kieliszek zbójnickiej okowity dla 
kurażu (dla dorosłych), 
- ognisko regionalne (opis poniżej)
- pochodnie (3-4  na wóz), 
- ubezpieczenie NNW, 

Bardzo rozbudowane
- kiełbaska brzozowska (2 szt/osoba)
- proziaki podkarpackie (2 szt /osoba)
- pieczywo ze smalcem 
- masło czosnkowe
- herbata z imbirem 
- ketchup/musztarda
- grzany miód pitny (150 ml/osoba)
- grzane wino (150 ml/osoba)

Cena za kulig

Co zawiera cena?

Ognisko regionalne

ul. Bieszczadzka 5
38-540 ZagórzZimowa Karpacka Przygoda 

+48 721 215 453
+48 13 30 67888

wycieczki-bieszczady.pl
biuro@pawuk.pl

• Start kuligu Bystre k. Baligrodu.

• Przejazd na miejsce kuligu i spotkanie z woźnicami i Tołhajem.

• Przejazd w wozach na płozach (lub w przypadku braku 
śniegu na kołach) przez wybraną trasę – tras mamy kilka,  
w zależności od wybranego miejsca i warunków pogodowych. 

• Przewodnik - zbój po drodze opowie ciekawostki o 
zwiedzanym terenie i rozbawi staropolskim żartem. 
Będzie pilnował, aby atmosfera była zawsze gorąca. 

• Na trasie kuligu czeka Was ognisko z regionalną biesiadą. 
Spróbujecie brzozowskiej kiełbaski, rozgrzejecie się herbatą 
i rozweselicie pitnymi miodami i grzanym winem. Wspólne 
śpiewy ułatwią Wam śpiewniki. 

Na ognisku spróbujemy lokalnych smakołyków: 
• Kiełbaska brzozowska - lokalna i najlepsza z dostępnych,
• Ciepła herbatka z dodatkiem rozgrzewającego imbiru i miodu, 
• Proziaki podkarpackie - lokalne przysmaki, rodzaj 

podpłomyka z masłem czosnkowym,
• Pajda chleba ze smalcem i kiszonym ogórkami ze zbójnickiej 

piwnicy,
• Grzany miód pitny i grzane wino. 

• Dla śmiałków czeka także rekrucki taniec zbójników i kilka 
zadań sprawdzających sprawność przyszłego zbójnika -  
w nagrodę okowita! 

• Dla kierowców przygotowaliśmy buteleczki Zbójnickiej 
okowity „na później”. 

• Rozśpiewany powrót do miejsca startu i zakończenie kuligu 
przy blasku pochodni! 

Czwartki 16:30
Soboty  16:30

oraz wybrane terminy

Zbójnicki kulig

Czas trwania: ok 2-2,5 h.
Pora dnia: zmierzch (wyruszamy za dnia, wracamy po zmroku).
Tylko u nas: klimat zbójnicki, rozbudowane regionalne ognisko, grzane  
wino i miody pitne, okowita (100 ml) dla kierowców ”na później”. 

Bieszczady


