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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje!
Oferta dekoracji stołów w stylu regionalnym
Specjalnie dla Państwa w dowolnym miejscu w kraju przywieziemy ze sobą lub też
zbudujemy góralskie stoły na zbójnickie jadło! Dekoracja stołu w stylu regionalnym jest naprawdę
warta zobaczenia i idealnie sprawdza się podczas wielu imprez integracyjnych i wesel. Stoły możemy
również wyposażyć z zbójnickie przysmaki i inne wyroby regionalne. Jesteśmy producentem różnych
góralskich wyrobów regionalnych.
U nas możecie zakupić m.in.:
 góralski specjał 70%;
 skórzane elementy stroju góralskiego (pasy góralskie, pasy zbójnickie, torby myśliwskie);
 pamiątki regionalne, gadżety góralskie i zbójnickie;
 rzeźby ludowe i współczesne;
 obrazy na szkle malowane;
 koronki koniakowskie;
 kompletne stroje regionalne z Beskidu Żywieckiego, Śląskiego, Pienin i Podhala;
 noże zbójnickie;
 regionalne sery i wędliny i wiele innych.
Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami
produkujemy oraz nagrody w postaci pamiątek regionalnych, certyfikaty zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty
bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat na szczęście dla uhonorowania najważniejszych postaci Twojej
imprezy. Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań.
Kozdy z Wos jak prawdziwy zbójnik będzie musioł sie wykozać sprytem, inteligencjom,
sprawnościom fizycnom i łodwagom. Tak zeby ze swoim łupem, plecokiem pełnym
harnasiowych wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie i zeby sławił gorolskom ślebode! Hej!
Rezerwacja dekoracji stołów
Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji
wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana
III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc
maila: marketing@zbojnickie.pl
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Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
Dołącz do Karpackich Zbójów!
Zapraszamy do zabawy!
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