
Biuro Turystyczne „Jaworzyna”    
tel. 18 471 61 71  www.btjaworzyna.pl  e-mail: biuro@btjaworzyna 

Informacja oraz zakup biletów:                                                                                                      Bilety ulgowe: dzieci i młodzież 
Biuro Turystyczne „Jaworzyna” 
ul. Pułaskiego 4, Krynica-Zdrój   
Czynne: 8:00-16:00 (pon-pt), 9:00-13:00 (sob)  
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71 
 

KULIGI - OGNISKA GÓRALSKIE 
 

  

DATA: PROGRAM:  ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA - SYLWESTER 2020/2021 - NOWY ROK GODZINA: CENA:  

SOBOTA 
19.12.20r. 

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ 
 

17:00-20:30 
18:30-21:30 

 

    120,00 
 ulg.100,00 

 
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna 
impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, 
wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Biesiadne menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, 
ketchup, musztarda), wino grzane (200ml/os.), herbata z sokiem malinowym (bez ograniczeń).  
Po zakończeniu powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 

 

ŚRODA 
23.12.20r. 

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ 

17:00-20:30 
18:30-21:30 

    120,00 
 ulg.100,00 

 
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna 
impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, 
wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Biesiadne menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, 
ketchup, musztarda), wino grzane (200ml/os.), herbata z sokiem malinowym (bez ograniczeń).  
Po zakończeniu powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 

 

SOBOTA 
26.12.20r. 

ŚWIĘTA 
BOŻEGO 

NARODZENIA 

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ 
15:30-18:30 
17:00-20:30 
18:30-21:30 
20:00-22:30 

120,00 
ulg.100,00 

 
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna 
impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, 
wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Biesiadne menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, 
ketchup, musztarda), wino grzane (200ml/os.), herbata z sokiem malinowym (bez ograniczeń).  
Po zakończeniu powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 

 

 
NIEDZIELA 
27.12.20r, 

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ 
15:30-18:30 
17:00-20:30 
18:30-21:30   
20:00-22:30 

120,00 
ulg.100,00 

 

 
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna 
impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, 
wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Biesiadne menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, 
ketchup, musztarda), wino grzane (200ml/os.), herbata z sokiem malinowym (bez ograniczeń).  
Po zakończeniu powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 

 

ŚRODA 
30.12.20r. 

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ 
15:30-18:30 
17:00-20:30 
18:30-21:30 
20:00-22:30 

   
120,00 

ulg.100,00 
 

 

 
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna 
impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, 
wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Biesiadne menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, 
ketchup, musztarda), wino grzane (200ml/os.), herbata z sokiem malinowym (bez ograniczeń).  
Po zakończeniu powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 

 

 
 CZWARTEK 

31.12.20r. 
SYLWESTER 

 

SYLWESTROWY KULIG - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ 
 

18:00-2:00 
19:30-2:00 

 

300,00 

 

Powitanie Nowego Roku w niepowtarzalnej atmosferze ogniska góralskiego. Kulig z pochodniami 
malowniczą leśną trasą zakończony plenerową biesiadą w przestronnej chacie góralskiej na obrzeżach 
Krynicy - Zdroju. Folklorystyczna impreza integracyjna z udziałem kapeli regionalnej przy tradycyjnym 
wiejskim menu. Po zakończeniu powrót autokarem. 

PIĄTEK 
1.01.21r. 

NOWY ROK 

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ 

Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna 
impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, 
wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Biesiadne menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, 
ketchup, musztarda), wino grzane (200ml/os.), herbata z sokiem malinowym (bez ograniczeń).  
Po zakończeniu powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 

15:30-18:30 
17:00-20:30 
18:30-21:30   
20:00-22:30 

   
120,00 

ulg.100,00 
 

 
 

SOBOTA 
2.01.21r. 

 

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ 

Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna 
impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, 
wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Biesiadne menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, 
ketchup, musztarda), wino grzane (200ml/os.), herbata z sokiem malinowym (bez ograniczeń).  
Po zakończeniu powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 

15:30-18:30 
17:00-20:30 
18:30-21:30   
20:00-22:30 

120,00 
ulg.100,00 


