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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
podczas pakietu SYLWESTROWEGO „FOLK” w Wiśle!

CENTRUM KONFERENCJI I REKREACJI GEOVITA W WIŚLE
Adres: osiedle Bajcary 14, 43-460 Wisła www.geovita.pl/wisla/

SYLWESTER W STYLU FOLK
Termin: Termin pobytu: 28.12.2019 – 1.01.2020r.

(sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa) 5 DNI, 4 NOCE!

Główne atrakcje pakietu sylwestrowego:

zakwaterowanie w najpiękniejszej miejscowości
w Beskidach w Wiśle – zwanej Perłą Beskidów, bliskość wielu tras narciarskich, góralski klimat miejsca, zbójnicki kulig
świąteczny z pochodniami z biesiadą góralską, NAPADEM ZBÓJNICKIM, dyskoteką w stylu ETHNO – POLO z kapelą
Karpackie Zbóje i z gawędziarzem, specjały kuchni beskidzkiej, wyjazd na zwiedzanie VIP Browaru Brackiego w Cieszynie
z degustacją piw cieszyńskich, warsztaty ze słynną bibułkarką dla rodzin z dziećmi, szalona zabawa sylwestrowa w stylu
FOLK z DJ Janosikiem z bogatym regionalnym menu i napitkiem.

DZWOŃ I REZERWUJ JUŻ TERAZ!!!

Tel. + 48 609 789 879, e-mail: rezerwacja@sylwesterzkuligiem.pl
Ceny pakietu dla 1 osoby: 1499

zł / os. (dzieci do lat 4 bez świadczeń GRATIS)

Dzieci do 12 roku życia: 1399

zł / os.

Opłata za psy, koty: 50 zł za cały pobyt.
Dodatkowa doba ze śniadaniem 100 zł / os.

ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
Ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 ŻYWIEC
NIP: 5532306340 REGON: 240745145
Tel/fax +48 33 4759652 | Mobile +48 609789879
e-mail: biuro@janosik.info www.janosik.info
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Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych posiłków:
 Obiad serwowany 35 zł
 Kolacja serwowana 35 zł
Dodatkowo płatne usługi Geovity:
 dieta bezglutenowej – 25 zł/ dobę
 pozostałe usługi z zakresu odnowy biologicznej: hydroterapia, fizykoterapia, aerozoloterapia, termoterapia, kinezyterapia, masaże
lecznicze.
W cenie pakietu sylwestrowego "FOLK" oferujemy:


























4 noclegi ze śniadaniem w formie bufetu szwedzkiego;
2 regionalne obiadokolacje;
1 lunch;
1 obiad w formie bufetu regionalnego;
Bogate menu sylwestrowe (pasztet z kaczki z żurawiną podany z gruszką w maladze, polędwiczki wieprzowe przewijane
boczkiem podane w sosie paprykowym w asyście warzyw, roladka z indyka po wiejsku kurkami, ziemniaki opiekane w ziołach,
kopytka z koperkiem, sałatka z czerwonej kapusty po węgiersku, surówka z selera z jabłkiem i prażonymi migdałami, rolada z
malinami, ciasteczka drobne, lody z sałatką z kiwi podane w filiżankach, półmisek wędlin, mięs pieczonych i przekąsek sylwestrowych,
barszcz czysty, gulasz zbójnicki, napoje, kawa, herbata, ok 0.5 l na osobę, napoje gazowane 1.5 l na os., butelka wódki 0.5 l. na
parę, lampka szampana);
zbójnicki kulig z biesiadą góralską z bogatym menu wg oferty, NAPADEM ZBÓJNICKIM, dyskoteką w stylu ETHNO –
POLO z kapelą góralską i gawędziarzem, życzenia Noworoczne po góralsku;
opłata ZAIKS;
transport komfortowym, klimatyzowanym autokarem na trasie hotel – Cieszyn – hotel oraz z hotelu na kulig i z powrotem;
wycieczka VIP do Browaru Brackiego w Cieszynie z degustacją piw cieszyńskich (dla dzieci soczek);
opieka pilota wycieczek / przewodnika beskidzkiego podczas wyjazdu do Cieszyna oraz podczas kuligu;
warsztaty ze słynną beskidzką bibułkarką dla rodzin z dziećmi;
korzystanie z sauny podczas całego pobytu;
zbójnicka niespodzianka na powitanie w pokoju;
kino familijne dla najmłodszych;
pokój zabaw dla dzieci, gry planszowe;
bilard;
tenis stołowy;
salka fitness;
kijki do Nordic Walking;
5% upustu na Wiślański Skipass www.wislanskiskipass.pl;
rabat na gopass w Szczyrku w ośrodku narciarskim www.szczyrkowski.pl;
bezpieczny, monitorowany parking;
ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA Polska S.A. w zakresie: Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (inwalidztwo i śmierć) 5 000 PLN
zgodnie z polisą nr UG 516070 z dnia 17.05.2019 r.;
podatek Vat.

Uwaga: Rezerwując pakiet sylwestrowy "FOLK" w Wiśle prosimy o podanie następujących danych do
ubezpieczenia w Signal Iduna (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania oraz nr tel.).
Cena nie zawiera:
 opłata miejscowa 2,00 zł osoba/dzień (10 zł / os) płatna w recepcji ośrodka GEOVITA
CENNIK GOPASÓW Z DUŻYMI RABATAMI I BEZ KOLEJKI!!!
1 dzień
 osoba dorosła 110 zł
 junior, senior 90 zł
 dziecko 80 zł
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UWAGA! Każda cena zawiera kaucję zwrotną w wysokości 10 zł za wydanie karty Go Pass. Aby otrzymać zwrotną kaucję prosimy oddawać
karty w specjalnych automatach znajdujących się w wielu punktach na terenie kompleksu narciarskiego. Firma Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski nie
jest uprawniony do wydawania pieniędzy zwrotnych za poniesioną kaucję. Obowiązek ten należy do Szczyrk Mountains Resort.

PROGRAM POBYTU:
I DZIEŃ 28.12.2019r.





przyjazd do obiektu;
zakwaterowanie;
obiadokolacja;
nocleg;

II DZIEŃ 29.12.2019r.
 godz. 8.00 -10.00 śniadanie w formie bufetu szwedzkiego;
 czas wolny (możliwość jazdy na nartach w Wiśle lub w Szczyrku lub udania się do aquaparku w hotelu Gołębiewski
**** lub hotelu Stok ****);
 godz. 18:00 obiadokolacja;
 nocleg;
III DZIEŃ 30.12.2019r.
 godz. 7.00 - 9.30 śniadanie w formie bufetu szwedzkiego;
 godz. 10:00 wyjazd autokarem do Cieszyna;
 godz. 10:45 – 13:00 zwiedzanie VIP browaru Brackiego z przewodnikiem i z degustacją cieszyńskich piw
www.browarcieszyn.pl;
 godz. 13:00 – 14:00 czas wolnym w centrum Cieszyna (możliwość możliwość zakupów w Czeskim Cieszynie);
 godz. 14:15 wyjazd autokarem do Wisły;
 Godz. 15:00 przyjazd do ośrodka Geovita;
 Godz. 15:30 – 16:30 lunch;
 Godz. 16:30 – 18:00 warsztaty dla rodzin z dziećmi ze słynną bibułkarką beskidzką (ozdoby z kolorowych bibułek,
lepienie tzw. światów z opłatków, możliwość zakupienia pięknych ozdób świątecznych);
 Godz. 19:00 wyjazd autokarem na kulig z atrakcjami do Wisły Czarne (6 km);
 Godz. 19:30 – 23:30 kulig z biesiadą, góralskim menu, napadem zbójnickim, dyskoteką, kapelą góralską
i gawędziarzem wg programu;
 Godz. 00:00 przyjazd autokarem do hotelu Geovita;
 nocleg;
IV DZIEŃ 31.12.2019r.
 godz. 8.00 -10.00 śniadanie w formie bufetu szwedzkiego;
 czas wolny (możliwość jazdy na nartach w Wiśle lub w Szczyrku lub udania się do aquaparku w hotelu Gołębiewski
**** lub hotelu Stok ****);
 godz. 15:00 - 17:00 obiad po zbóju w formie bufetu regionalnego;
 godz. 19:00 – 4:00 huczna zabawa sylwestrowa w stylu FOLK z DJ Janosikiem (mile widziane elementy stroju
góralskiego lub folkowego), bogate, regionalne menu, wesoła animacja DJ (zabawy integracyjne) w stylu FOLK podczas całej
zabawy sylwestrowej;
 nocleg;
V DZIEŃ 1.01.2020r.
 godz. 8.00 -10.00 śniadanie w formie bufetu szwedzkiego;
 godz. 11:00 wykwaterowanie z obiektu;
 wyjazd z Wisły;
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UWAGA: Możliwość przedłużenia dobry hotelowej do 2 lub 3 stycznia 2020 – cena: 100 zł / os. (BB, nocleg
+ śniadanie w formie bufetu);

OPIS MIEJSCOWOŚCI:
Wisła to najpopularniejszy i największy kurort Beskidu Śląskiego, znana jako „Perła Beskidów”. Jest rodzinną
miejscowością Adama Małysza. Miasto wzięło swoją nazwę od najdłuższej rzeki Polski, która pod szczytem Baraniej Góry (1220 m
n.p.m.) – ma swoje źródła. W praktyce jednak miasto Wisła to połączenie kilkunastu dolin, czego świadectwem jest fakt, iż starsi
Wiślanie do dnia dzisiejszego mówią, iż mieszkają „na Wisłach”, czy nad wiślańskimi dolinami.
Od zachodu Wisłę otacza pasmo Czantorii (995 m n.p.m.), Stożka (980 m n.p.m.) oraz Przełęcz Kubalonka (761 m
n.p.m.), natomiast od wschodu Równica (883 m n.p.m.), Trzy Kopce Wiślańskie (810 m n.p.m.) i Przełęcz Salmopolska
(934 m n.p.m.).
Historia miasta sięga XVI wieku, gdy Wisła była osadą pasterską. Zamieszkali tu też drwale pracujący dla książąt cieszyńskich,
a także Wołosi, którzy przynieśli ze sobą własną kulturę pasterską. Prawa miejskie otrzymała w 1962 roku i w tym czasie dzięki
wybudowaniu licznych domów wczasowych rozpoczął się intensywny napływ turystów, przekształcając Wisłę w największy ośrodek
wczasowo-turystyczny w Beskidzie Śląskim.
Miejscowość związana jest z wieloma zasłużonymi dla polskiej kultury, sztuki i sportu osobami takimi jak: Maria
Konopnicka, Bolesław Prus, Władysław Reymont, Julian Ochorowicz, Bogdan Hoff, Mieczysław Orłowicz, Stanisław
Hadyna, Adam Małysz, Apoloniusz Tajner czy Piotr Żyła.
Zimą w Wiśle można skorzystać z ponad 20 wyciągów narciarskich, a większość ośrodków posiada oświetlone trasy.
Miłośnicy białego szaleństwa znajdą tu także trasy do uprawiania narciarstwa śladowego, biegowego oraz aż siedem
skoczni narciarskich (w centrum, Łabajowie i Malince).
Od wieków miejscowość związana jest z luteranizmem. Do końca XIX wieku zdecydowaną większość mieszkańców stanowiły osoby
tego wyznania. Do Wisły napływali także osadnicy szukający schronienia przed prześladowaniami religijnymi. W rezultacie dziś działa
tutaj aż 13 różnych kościołów i związków wyznaniowych.

ATRAKCJE ZEWNĘTRZNE W WIŚLE:
 największy zespół kolei linowych i tras narciarskich w Wiśle – Cieńków (1500m.) , pozostałe Nowa Osada (1000m)
Skolnity (3km.), w Szczyrku – Skrzyczne (10 km);
 atrakcyjna trasa narciarstwa biegowego z wypożyczalnią sprzętu Nowa Osada (1000 m);
 zimowe przedszkole dla „maluchów” z nauką jazdy na nartach – 4 godz. (pn.-pt.) zorganizowany transport – Cieńków (1500m);
 przejazdy quadami lub skuterami śnieżnymi – Głębce (3km);
 Aquaparki w hotelu GOŁĘBIEWSKI **** oraz w hotelu STOK ****;
 skocznia Adama Małysza (200 m);
 wodospad na Wiśle ( 500 m);
 zapora wodna na Wiśle z urokliwym jeziorem Czerniańskie (3 km);
 Galeria Trofeów Adama Małysza (ul. 1 Maja, koło stacji ORLEN) znajduje się muzeum poświęcone Adamowi Małyszowi. Znajdują
się w nim jego liczne trofea, m.in. cztery Kryształowe Kule, oraz narty na których skakał – (4 km);
 karczma z 1794 r., obecnie Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego - ul. Stellera (5 km);
 enklawa starego budownictwa drewnianego - obok muzeum (5 km);
 kościół Ewangelicko-Augsburski Apostołów Piotra i Pawła wybudowany w 1838 r. – przykład architektury klasycystycznej
– (5 km);
 stara szkoła ewangelicka (vis a vis kościoła ewangelickiego) wzniesiona w 1824 r., na niej tablica poświęcona kompozytorowi Janowi
Sztwiertni – (5 km);
 hotel Piast, pierwszy hotel w Wiśle wybudowany około 1885 r. - (5 km);
 amfiteatr Stanisława Hadyny w parku Kopczyńskiego (5 km);
 Dom Zdrojowy przy rynku w centrum Wisły i figura A. Małysza z białej czekolady (5 km);
 stylowa kawiarnia „U Janeczki” przy rynku z najlepszą kawą i słodyczami w okolicy;
 110-letni pałacyk myśliwski Habsburgów z lat 1897-1898 r. obecnie - po przeniesieniu spod Baraniej Góry do centrum miasta od 1987 r. siedziba wiślańskiego Koła PTTK - ul. Lipowa – (6 km);
 Zamek Prezydenta na Zadnim Groniu wybudowany w 1930 r. według projektu architekta prof. Adolfa Szyszko-Bohusza – (4 km);
 wieża kościelna z XVI w. na kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle Łabajowie, przeniesiona w 1983 r. z Połomi koło
Wodzisławia Śląskiego. Kościół ten znajduje się na szlaku architektury drewnianej woj. Śląskiego – (6 km);
 unikatowy wiadukt kolejowy nad potokiem Łabajów w Wiśle (6 km).
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OPIS HOTELU:
Geovita (www.geovita.pl/wisla/ adres: os. Bajcary 14, 43-460 Wisła) w Wiśle znajduje się w zacisznym i malowniczym
zakątku doliny Malinki, zaledwie 200 m od skoczni narciarskiej im. Adama Małysza. Atrakcyjne usytuowanie obiektu i
dogodny dojazd sprawia, że możecie spędzić u nas czas aktywnie i twórczo. Bliskość wyciągów narciarskich i tras do narciarstwa
biegowego sprawia, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Możecie odkryć uroki Wisły, posmakować regionalnej kuchni, odpocząć od
zgiełku miast, zadbać o swoje zdrowie i dobrze się bawić.
Osobom pragnących zregenerować siły obiekt oferuje szeroką gamę zabiegów: fizykoterapia, aerozoloterapia, termoterapia,
hydroterapia oraz masaże lecznicze. Geovita w Wiśle oferuje swoim gościom również inne atrakcje, takie jak chata grillowa, plac i pokój
zabaw dla dzieci, bilard, tenis stołowy, wypożyczalnię rowerów, a także animacje dla dzieci. Posiadamy również specjalne udogodnienia
dla rodzin z dziećmi (łóżeczko, wanienka), a także komputer z dostępem do Internetu, codzienną prasę oraz bezprzewodowy Internet.
Lokalizacja Geovity w Wiśle jest idealna dla narciarzy – w okolicy znajdują się liczne kompleksy narciarskie: wyciągi
kanapowe: Nowa Osada – 1 km, Cieńków – 1,5 km, Soszów, Stożek, oraz wyciągi orczykowe: Bochnia – 1 km, Klepki –
1,5 km, Zieleńska Polana – 4 km, Partecznik – 6 km, Kuba – Kubalonka – 15 km, Rówienki – 10 km, Kiczera, Pasieki,
Siglany, Barania Góra.

Fot. Hotel Geovita w Wiśle
Do dyspozycji Gości:















pokoje 1-, 2-, 3 i 4 osobowe studio oraz apartamenty 2-osobowe;
wszystkie pokoje z łazienką, TV sat, telefonem, suszarką do włosów;
deska do prasowania i żelazko;
sala restauracyjna (110 miejsc);
kawiarnia;
taras z grillem;
sauna, sala fitness;
chata grillowa (100 miejsc);
pokój zabaw dla dzieci;
bilard, tenis stołowy;
parking;
codzienna prasa;
ogólnodostępny komputer z dostępem do Internetu;
dostęp do bezprzewodowego Internetu;

Fot. Hotel Geovita w Wiśle
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Przydatne informacje:










śniadania w formie bufetu, pozostałe posiłki serwowane;
obiekt ogrodzony i monitorowany całodobowo;
łóżeczko, wanienka dla dzieci, udogodnienia dla rodzin z dziećmi;
możliwość zrobienia prania;
specjalnie dla naszych Gości istnieje możliwość wyboru diety: wegeteriańskiej, bezglutenowej, wątrobowej, żołądkowej, dla osób z
cukrzycą;
odległość od centrum 5 km;
kompleksy dla narciarzy:- wyciągi kanapowe: Nowa Osada – 1 km, Cieńków – 1,5 km, Soszów, Stożek;
wyciągi orczykowe: Bochnia – 1 km, Klepki – 1,5 km, Zieleńska Polana – 4 km, Partecznik – 6 km, Kuba- Kubalonka – 15 km,
Rowienki – 10 km, Kiczera, Pasieki, Siglany, Barania Góra;
Wiślański SKIPASS – na wybranych wyciągach, więcej na www.wislanskiskipass.pl

Fot. Hotel Geovita w Wiśle
Wyposażenie pokoi:






Telefon;
TV sat;
Łazienka;
suszarka do włosów;
Wi-Fi.

Dostępność pokoi podczas pakietu Sylwestrowego „FOLK”:
Dostępność pokoi:
7 pokojów 1 osobowych (numery pokojów: 104, 105, 111, 204, 205, 207, 301). Uwaga: pokój 301 posiada łóżko
małżeńskie, ale z racji niewielkiej powierzchni traktowany jest jako pokój 1 osobowy;
4 pokoje 2 osobowe z łóżkami małżeńskimi (numery pokojów: 215, 216, 303, 307);
14 pokojów 2 osobowych z 2 pojedynczymi łóżkami (numery pokojów: 107, 108, 201, 209, 210, 219, 202, 112, 115,
224, 227, 302, 304, 308);
2 pokoje 2 osobowe typu studio (numery pokojów: 225, 226 - 2 pokoje w jednym 2 osobne łóżka a w drugim rozkładana
kanapa);
9 pokojów 3 osobowych (numery pokojów: 106, 116, 203, 206, 214, 217, 223, 228 – 2 pokoje i 3 osobne łóżka, 306 jeden
pokój i 3 łóżka);
4 pokoje 4 osobowe (numery pokojów: 109, 220, 221, 222 – 2 pokoje, łóżko małżeńskie i 2 łóżka pojedyncze);
2 apartamenty 2 osobowe (numery pokojów: 101, 102 - łóżko małżeńskie + rozkładana kanapa);
1 apartament 4 osobowy (numery pokojów: 305 - łóżko małżeńskie i 2 rozkładane kanapy);

TOTAL: 102 miejsca.
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OPIS KULIGU ŚWIĄTECZNEGO W DNIU 30.12.2019r.
Najdłuższa i najpiękniejsza trasa kuligowa w Beskidach, bajeczna sceneria wiślańskich lasów, zbójnicka koliba w lesie,
wyjątkowa animacja zbójnicka i góralska gawędziarza i kapeli góralskiej Karpackie Zbóje, dyskoteka w stylu Ethno - Polo
z DJ Janosikiem, góralski klimat miejsca.

Gazdowski kulig świąteczny z baciarką w sercu Beskidu!!!
Podajemy link do wydarzenia kuligowego na facebooku:
https://www.facebook.com/events/722447084892047/
Termin: 30.12.2019r. (poniedziałek)
Godz. 19:00 – 00.00 (4 h)
Główne atrakcje świątecznego kuligu: godzinny świąteczny kulig z pochodniami, degustacja regionalnego trunku, gawędziarz i kapela
góralska Karpackie Zbóje (program zbójnicka baciarka, wesołe gry i zabawy integracyjne po zbóju), dyskoteka z laserami w stylu FOLK
- POLO z DJ Janosikiem (przeboje folk, góralskie, disco - polo), zabawy dla rodzin z dziećmi organizowane przez gawędziarza i DJ
Janosika, wyborna kuchnia regionalna, góralski klimat koliby!
Świadczenia ujęte w cenie na kuligu: organizację kuligu świątecznego z pochodniami, kielich zbójeckiej miodonki (tylko osoby dorosłe),
regionalne menu w karczmie: chleb ze smalcem, ogórek kiszony, oscypek grillowany z żurawiną, żurek zbójnicki z jajkiem, swojski chleb z
pieca, świńska kita z kaszą i kapustą zasmażaną (regionalny przysmak wiślański), herbata z zielin, grzaniec zbójnicki (kubek 200 ml),
gawędziarz www.gawedziarz.eu i kapela góralska Karpackie Zbóje (program zbójnicka baciarka, wesołe gry i zabawy integracyjne po zbóju),
dyskoteka z laserami w stylu FOLK - POLO z DJ Janosikiem www.dj-janosik.pl (przeboje folk, góralskie, biesiadne, disco - polo), zabawy dla
rodzin z dziećmi organizowane przez DJ Janosika i gawędziarza, ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA Polska S.A. w zakresie: Następstwa
Nieszczęśliwych Wypadków (inwalidztwo i śmierć) 5 000 PLN zgodnie z polisą nr UG 516070 z dnia 17.05.2019 r., opiekę pil ota wycieczek /
przewodnika beskidzkiego, ochronę podczas biesiady z dyskoteką w karczmie, podatek Vat).
Transport: zapewniamy w cenie pakietu transport na trasie hotel Geovita – miejsce kuligu – hotel Geovita (autokar podjedzie
pod ośrodek Geovita o godzinie 19:00)
Miejsce rozpoczęcia kuligu: WISŁA, parking przy OSP Wisły Czarne, ul. Biała Wisełka 22;
Miejsce biesiady: zbójnicka koliba u Heli w lesie przy szlaku turystycznym na Baranią Górę w Dolinie Białej Wisełki;
Uwaga: mile widziane elementy stroju góralskiego lub folkowego;
Ilość osób na świątecznym kuligu: ok. 100 osób;
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PROGRAM GAZDOWSKIEGO KULIGU ŚWIĄTECZNEGO W WIŚLE:
Godz. 19.00 podstawienie autobusu pod ośrodkiem Geovita i przejazd do Wisły Czarne na kulig. PROSIMY O MEGA PUNKTUALNOŚĆ!!!
GDY KOGOŚ NIE BĘDZIE NA CZAS - ODJEŻDŻAMY NIE CZEKAJĄC!!!
Godz. 19:30 – 20:00 kulig zbójnicki z pochodniami do naszej koliby w lesie. U nas panują iście zbójeckie klimaty! Wystarczą dobre, ciepłe,
sportowe buty, sweter, ciepła kurtka na kulig, czapka, rękawiczki i chęć do zabawy góralami i zbójnikami. Mile widziane elementy stroju
góralskiego! Hej!
Godz. 20.00 – 23:00 biesiada zbójnicka z kapelą góralską Karpackie Zbóje www.karpackiezboje.pl, gawędziarzem www.gawedziarz.eu,
napadem zbójnickim www.napadyzbojnickie.pl oraz dyskoteką w stylu FOLK - POLO z DJ Janosikiem www.dj-janosik.pl
Naszą zbójecką imprezę rozpoczynamy kolacją regionalną iście po zbóju w towarzystwie naszej kapeli góralskiej Karpackie Zbóje i
naszego gawędziarza. Później do końca zabawy odbędzie się dyskoteka z laserami w stylu FOLK POLO z DJ Janosikiem. Na naszym
kuligu iście po zbóju zaserwujemy Wam wspaniałości naszej regionalnej, wiślańskiej kuchni!

Godz. 23:00 pod naszą zbójecką chatę podjadą sanie / wozy i rozpoczniemy kulig powrotny przy blasku pochodni doliną Białej Wisełki na
parking pod OSP Wisła Czarne.
Godz. 23.30 wyjazd grup autokarem do hotelu Geovita.
Godz. 00.00 przyjazd do hotelu Geovita.
Opis miejsca kuligu z biesiadą:
Beskidy dzięki wspaniałej, nieskażonej przyrodzie, oraz niezwykłemu ukształtowaniu terenu, zachęcają turystów do
odwiedzin. Jeśli zdecydują się Państwo na wypoczynek w tym przepięknym regionie, serdecznie zapraszamy do Wisły. To idealne miejsce do
zorganizowania świątecznego kuligu z biesiadą z wieloma atrakcjami! Gwarantujemy niezapomniane chwile podczas świątecznego
kuligu z biesiadą góralską. Zbójnickie elementy imprezy ubarwią niezwykle Wasze święto, pozwolą przenieść się w czasie do czasów
największego nasilenia zbójnictwa karpackiego w Beskidach, czyli do wieków XVI – XVIII. Nasz zbójnicki gawędziarz z kapeli
góralskiej Karpackie Zbóje przybliży Państwu dawne, zapomniane zbójnickie dzieje naszej beskidzkiej ziemi. Z naszą
kapelą góralską i gawędziarzem potańczycie, pośpiewacie, nauczycie się gry na unikatowych instrumentach muzycznych oraz
przeżyjecie niezapomniane chwile! Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil z Firmą KULIGI W BESKIDACH na
świątecznym kuligu z zabawą w stylu FOLK w Wiśle.
Dolina Białej Wisełki to jedna z najbardziej malowniczych dolin w Beskidzie Śląskim i najpiękniejsza dolina w Wiśle. Płynie
tędy jeden ze źródłowych potoków Wisły, Biała Wisełka, która wypływa na północnym stoku Baraniej Góry, na wysokości ok. 1080 m. n.p.m.,
w swym środkowym odcinku tworząc szereg wodospadów i progów skalnych, zwanych Kaskadami Rodła. Trasa kuligu znajduje się na
terenie Baraniogórskiego Rezerwatu Przyrody. To miejsce dla wielbicieli przyrody i zwierząt. Przy odrobinie szczęścia można tu spotkać jelenia,
głuszca, sarnę czy rysia. W potoku, wzdłuż trasy kuligu pływa pstrąg potokowy i pluska się pluszcz. Dolina porośnięta jest między innymi
pomnikowymi świerkami i jodłami. Doliną Białej Wisełki biegnie szlak turystyczny na Baranią Górę. Jest to miejsce położone na Szlaku
Zbójników Karpackich. Jadąc tą unikatową trasą można podziwiać piękno beskidzkiego lasu, rozkoszować się zapierającymi dech
w piersiach widokami. Pęd koni, pochodnie (fakły), muzyka góralska, gawędy starego bacy wprawią cię w wyjątkowo dobry
nastrój! Miła atmosfera palącego się ogniska w góralskiej karczmie, tańce z rdzennymi góralami i wyśmienita regionalna
kuchnia pozostaną na długo w Waszej pamięci!
Opis miejsca biesiady świątecznej:
Nasza zbójnicka koliba położona jest w dolinie Białej Wisełki. Wokół znajduje się mała polanka w sam raz do zabawy. Karczma
stanowi zamknięte, drewniane pomieszczenie z paleniskami. Dookoła ogniska znajdują się ławy i stoły, przy których można wygodnie usiąść.
Podczas ogniska / grilla będzie przygrywać kapela góralska Karpackie Zbóje. W środku naszej zbójeckiej chaty panuje iście swojski,
góralski klimat. Wnętrza są bardzo przytulne. Przed imprezą zbójnicy napalą w kominku, aby Wom dupki nie zmarzły. Hej! W
naszej chacie zbójeckiej znajdują się 2 góralskie izby, które mogą pomieścić na raz do 110 osób, parkiet do tańców, harców i innych swawoli,
a przed szałasem znajduje się duża, drewniana szopa z oświetlonymi TOJ TOJAMI.
Sanie/wozy: w większości nasze sanie lub wozy są zadaszone i mają ledowe oświetlenie. Znajdują się na nich koce do okrycia się podczas
kuligu. Na saniach /wozach jednorazowo możemy przewieźć do 12 osób (uwaga: dzieci do 4 roku życia jadą na kolanach u rodzica).
Uwaga: w razie braku śniegu zorganizujemy kulig na wozach.
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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 lub Grzaniec Galicyjski. UWAGA: W naszej zbójnickiej kolibie można spożywać swój
alkohol.
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
INFORMACJE O REZERWACJI I PŁATNOŚCI
Rezerwacji pakietu Sylwestrowego „JANOSIK” w hotelu GEOVITA w Wiśle prosimy dokonywać drogą mailową
rezerwacja@sylwesterzkuligiem.pl
Płatność: W dniu rezerwacji pakietu Sylwestrowego pobierana jest zaliczka w wysokości 30% całości, płatna szybkim przelewem przez system
DOTPAY
lub
Przelewy24.
przez
nasze
strony
internetowe
www.kuligiwbeskidach.pl,
www.sylwesterzkuligiem.pl
lub
www.beskidytravel.com.pl na których zainstalowany jest system rezerwacji pakietów świątecznych, sylwestrowych, kuligów i wycieczek
SYKON. Wszystkie dokumenty rezerwacyjne od razu spłyną Państwu na Waszego maila. Reszta kwoty za pakiet Sylwestrowy pobierana
jest na 30 dni przed rozpoczęciem się pakietu świątecznego wg warunków uczestnictwa w naszych imprezach. Wystawiamy
faktury Vat.
Uwaga! Przy rezerwacjach od 10 osób wzwyż - BONUSY NIESPODZIANKI oraz RABATOWE BONY TURYSTYCZNE NA
WYCIECZKI I WCZASY ORGANIZOWANE PRZEZ BIURO PODRÓŻY BESKIDZKIE CENTRUM TURYSTYKI W ŻYWCU
www.beskidytravel.com.pl
Rezerwacja i informacje na temat pakietu Sylwestrowego „FOLK” w Wiśle:
INFOLINIA I tel. 609 789 879
INFOLINIA II tel. 606 786 213
INFOLINIA III tel. 537 799 001
INFOLINIA IV tel. 732 874 804
INFOLINIA V tel. 33 475 96 52
INFOLINIA VI tel. 33 500 01 60

Pytomy Wos piyknie na pakiet Sylwestrowy „FOLK” w Wiśle! HAJ!!
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944, Gwarancja ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA nr M 515832

Chybojcie ku nom i bydźcie s nami, beskidzkimi góralami. Bedom tańce, swawole, góralska muzyka, zbójecka watra, radość,
śleboda i beskidzkie 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!
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