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Ramowy program wyjazdu: 

 wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy z ustalonego miejsca zbiórki (ok. 9.00) 
 przyjazd do Wisły około godziny 11, krótki spacer z pilotem po mieście (dla 

chętnych) / czas wolny (ok. 1,5 h), 
 przejazd do Wisły Czarne (ok. 0,5 h); 
 rozpoczęcie kuligu około godziny 14.00 - przejazd ok. 50 minut doliną Białej 

Wisełki w Wiśle: zaprzęgi jadą w górę doliny, zawracają i zjeżdżają w dół. Po kuligu 
poczęstunek i biesiada w chacie, która znajduje się u wylotu doliny (najpękniejsza 
karczma przy tej trasie kuligowej, ciepła, ogrzewana, z muzyką góralską oraz 
muzyką z głośników w tle). To ciepłe, ogrzewane, zamknięte pomieszczenie z toletą 
w środku i ogniskiem. Poczęstunek - zestaw grillowy: kiełbaska na grilla, chleb ze 
swojskim smalcem i ogórkiem, „oscypek” (serek górski) z żurawiną, herbata 
ziołowa. Po poczęstunku zabawa z góralskim wodzirejem - muzykiem 
i gawędziarzem (2w1). Czas pobytu w chacie to ok. 2 - 2,5 godziny, łącznie z 
kuligiem program trwa mniej więcej 3 - 3,5 godziny. 

 około 17.30 wyjazd w drogę powrotną, 
 powrót na miejsce zbiórki ok. godziny 18.30-19 (w zależności od miejsca wyjazdu). 

  
 
Cena 179 PLN/osobę zawiera: 

 przejazd komfortowym autokarem, 
 spacer po Wiśle z pilotem, 
 kulig według programu, 
 ognisko z poczęstunkiem: kiełbasa z ognia z dodatkami, oscypek, solidna pajda 

chleba ze swojskim smalcem, ogórek kiszony, herbata gorąca z malin/ziół, 
 zabawa w chacie z udziałem wodzireja, 
  opieka pilota, 
 ubezpieczenie NNW do 10.000 zł. 

  
Dodatkowo płatne dla chętnych: żurek lub kwaśnica w cenie 15 PLN/osobę - należy 
zgłosić przed wyjazdem. 
  

KULIG w WIŚLE 
 
Terminy: 
08.01.2023 /niedziela/ 
12.02.2023 /niedziela/  
Cena –  179 PLN 
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Miejsca wyjazdu: Alwernia, Kwaczała, Babice, Wygiełzów, Zagórze, Chrzanów, Jaworzno, 
Tychy, Mikołów, Pszczyna. Wyjazdy z poszczególnych miejsc ok 9.00-10.00 – godzina i 
miejsce zbiórki do potwierdzenia w zależności od zapisów z danego miejsca. 
  
W zależności od potwierdzonej godziny kuligu możliwa modyfikacja godziny kuligu lub 
zmiana kolejności realizacji programu to znaczy najpierw kulig, a potem spacer w 
Wiśle. W przypadku niewystarczającej ilości śniegu kuligi odbywają się na wozach 
kołowych. 
  
 
 

UWAGA PROMOCJA DLA DZIECI: 

cena dla Dziecka poniżej 12 roku życia w towarzystwie dwóch osób dorosłych: 149 PLN 

 


