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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
w Żywcu – stolicy polskiego piwa, podczas wieczoru irlandzkiego  

z zespołem Carrantuohill w Browarze Żywieckim. 
 

 
 

Idealny pomysł na piwny event firmowy w Żywcu! 
 

Zbójnickie Group przedstawia ofertę zorganizowania w Browarze 
Żywieckim wieczoru irlandzkiego. Charakter imprezy jest dowolny: 
biesiada piwna, impreza integracyjna, kolacja, bankiet, spotkanie 

biznesowe, itd. 
 
Oprawę muzyczną zapewni najlepszy w Polsce grający muzykę 
Irish Folk, zespół CARRANTUOHILL. Program wieczoru może być 
rozbudowany o udział w koncercie gościa-wokalisty, pokaz tańca 

irlandzkiego w wykonaniu par tanecznych, warsztaty tańca 
irlandzkiego dla uczestników imprezy, tematyczne prezentacje 

multimedialne, degustacje irlandzkich piw i whiskey. 
 

Niezwykle żywiołowa muzyka Irish Folk i perfekcyjne wykonanie 

przez zespół Carrantuohill jest gwarancją stworzenia niezapomnianej 

atmosfery wieczoru. Będzie to z cała pewnością dla uczestników 
koncertu impreza szczególna, na długo zapadająca w pamięć. 
 
Zespól Carrantuohill koncertował już w żywieckim browarze kilkadziesiąt 
razy, realizując różne projekty muzyczne: koncerty klubowe, koncerty 
plenerowe, spektakl Touch of Ireland, występy z gwiazdami i muzykami z 
Irlandii, koncert Session Natural Irish & Jazz, i inne. 

 

Grupa Carrantuohill istnieje od 1987 r. Wykonuje zarówno tradycyjną 
muzykę celtycką rodem z Irlandii i Szkocji, jak i własne opracowania 
aranżacyjne, oparte na "celtyckich korzeniach". Wykorzystuje przy tym 
bardzo stylowe instrumentarium (skrzypce, uilleann pipes, bouzuki, cittern, 
bodhran, flety, tin whistles, akordeon, mandolina, gitara akustyczna) 

poszerzając brzmienie o instrumenty perkusyjne, klawiszowe oraz gitarę 
basową. 
 
Carrantuohill wielokrotnie gościł w Irlandii. W 1994 r. jako uczestnik 
warsztatów muzycznych South Sligo Summer School w Sligo, 
prowadzonych przez najlepszych znawców i wykonawców muzyki 
irlandzkiej. Później kolejno w 1997, 1999 i 2004 roku koncertując m.in. na 

jednym z największych irlandzkich festiwali - "Cork Folk Festival" oraz w 
słynnym "Fox`s Pubie" czy też w "St`Anns Church" w Dublinie. Irlandzkie 
koncerty Carrantuohill odbywały się również w Galway oraz w lipcu 2005 r. 

na jednym z największych festiwalu "Dancing with Lunasa".  
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W 1998 r. Carrantuohill koncertował w USA na osobiste zaproszenie 

Czesława Miłosza tworząc muzyczną oprawę Międzynarodowego Festiwalu 
Poetyckiego w Claremont McKenna College w Kalifornii. Od 2004 r. jest 

gościem festiwalu "Roches de Celtiques" w Rochetaillee we Francji. 
 
W 2007 r. zespół otrzymał najbardziej prestiżową nagrodę Polskiego 
Przemysłu Fonograficznego - FRYDERYKA 2006 w kategorii Album Roku 
Etno - Folk za płytę "Session Natural Irish & Jazz". Również tego roku 

zespół wystąpił na jednym z najbardziej znanych i największych w Europie 
celtyckich festiwali - Guinness Irish Festiwal w Sion w Szwajcarii. 
Carrantuohill zrealizował dotąd blisko 2000 koncertów w kraju i za granicą. 
 

Carrantuohill ma na swym koncie wiele wspólnych występów z uznanymi 
artystami. W 1997 roku odbył trasę koncertową ze szkocką grupą The 
Battlefield Band. Zespół występował również z Maire Breatnach, Sands 
Family, Deaf Shepheard, Geraldine McGowan & Friends oraz Midnigth Court. 
Na tej samej scenie zespół spotkał się również z wirtuozem irlandzkich 
ullieann pipes Liam`em O`Flynn`em oraz czołowym gitarzystą Arty 

McGlyn`em. Z legendarnym Jackie Daly`m Carrantuohill spotkał się w 
irlandzkim Cork, zaś w Kinnitty dzielił scenę z wybitnym Donall`em Lunny i 
John`em Carty. Wielkim Gościem zespołu był również Midge Ure (ex 
Ultravox, twórca Live Aid), który uświetnił koncert promujący płytę „Inis” w 
warszawskiej Sali Kongresowej. 
 
Polscy artyści, z którymi Carrantuohill dotąd realizował wspólne projekty: 

Anna Maria Jopek, Anita Lipnicka, Fiolka Najdenowicz, Stanisław Sojka, 
Paweł Kukiz, Kuba Badach, Robert Kasprzycki, Urszula Dudziak, Wojciech 
Karolak, Tomasz Szukalski, Marek Raduli, Krzysztof Ścierański, Bernard 
Maseli, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
 

Cena wieczoru irlandzkiego z występem zespołu CARRANTUOHILL: od 7.000,00- pln 
 

Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość zorganizowania degustacji irlandzkich 
piw i whiskey. Cena ustalana jest zawsze indywidualnie w zależności od zamówionych 
atrakcji i ilości alkoholu.  

Wieczór irlandzki można połączyć z biesiadą piwną w Browarze Żywieckim w Żywcu. 
Wyśmienita zabawa połączona z dynamicznymi konkursami i zabawami oraz degustacją zawsze 
świeżych piw irlandzkich i wybornej whisky jest idealnym zwieńczeniem wizyty w żywieckim 

browarze. Charakter imprezy dopasowujemy do oczekiwań Klienta.  

 
Podczas imprezy możemy zorganizować liczne zabawy i konkursy piwne (np. picie piwa z kufla 

o wadze 5 kg, konkurs picia piwa z butelki przez smoczek, konkurs na rozpoznawanie gatunków 
piw, itp). Zabawa w lokalu idzie w parze z degustacją najświeższych piw irlandzkich.  
 

Cena: od 600,00- pln 
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Przykładowe menu biesiadne: cena dla 1 osoby 75,00- pln 

 
 Grzanki ziołowe z oscypkiem, 

 Grzanki czosnkowe, 
 Deska serów wędzonych i swojskich wędlin,  
 Potrawka „Galicyjska” z paprykową kiełbasą a`la Jokai,  
 Golonka duszona w żywieckim porterze podana z obsmażanymi ziemniakami, kapustą po 

„Góralsku” i chrzanem. 

 
Powyższy zestaw dań to tylko część naszej oferty kulinarnej. Na życzenie ugotujemy dla 
Państwa szerszą ofertę asortymentową. Specjalnością w żywieckim browarze jest również 
wyrabiana na bazie żywieckiego portera, nalewka serwowana wyłącznie na miejscu, 
PORTERÓWKA.W ofercie posiadamy ponadto pełen asortyment markowych alkoholi jak również 
alkohole regionalne, jak Miodula Staropolska, Śliwowica Podbeskidzia, Zozworówka, 
Litworówka i Tatarczówka, Stara Kurwica, Miodonka Zbójnicka, Zbójnicka Warzonka, 

Macidula, Starka Prezydencka, Warzonka Prezydencka, Wódka Szwagrów i inne.  

 
Dodatkowa nasza oferta: 
 
Pokaz palenia słodu  
 
W ofercie specjalnej proponujemy wyjątkową usługę w postaci 
Stylizowanego Pokaz Palenia Słodu do Portera połączonego z 

degustacją. Pokaz jest przeprowadzany na terenie browaru na 
działającej do dzisiaj palarce z 1910 roku – goście obserwują 
razem z przewodnikiem cały proces palenia słodu i w trakcie 
degustują piwo Porter).  
 
Cena pokazu: 40 zł brutto / os. 

 
Pokaz możemy zorganizować dla min. 20 os.  
 

 
Zwiedzanie Muzeum Browaru Żywiec i Browaru Żywiec 
 
Klientom korzystającym z naszych usług oferujemy ponadto zwiedzanie Muzeum Browaru Żywiec i 

Browaru Żywiec. Usługa ta dostępna jest w następujące dni: wtorek- niedziela 10:00-18:00 
(ostatnie wejście o godzinie 17:00).  
 
Ceny biletów:  
 
 zwiedzanie Muzeum Browaru Żywieckiego i starej i nowej części browaru (część 

produkcyjna: butelkownia i puszkownia), degustacja piwa Żywiec lub soku, firmowy 

gadżet z browaru (kufel piwa): 40,00- pln/ osoba dorosła. 
 

 zwiedzanie Muzeum Browaru Żywieckiego, degustacja piwa Żywiec lub soku, firmowy 
gadżet (kufel piwa): 30,00- pln/ osoba dorosła. 

 
Zwiedzanie można zamówić bezpośrednio u nas nie ponosząc dodatkowych kosztów. W przypadku 

korzystania z naszej oferty i zwiedzania muzeum i browaru proponujemy łączne rozliczenie i 
możliwość płatności przelewem! 
 

   
Fot. Wnętrza browaru, Muzeum Browaru z zewnątrz i wewnątrz. 
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Proponujemy również dodatkowe atrakcje: 

 
 wykonanie pamiątkowej stylizowanej fotografii w trakcie zwiedzania browaru, 

 firmowy kufel z pamiątkowym napisem, 
 gadżety piwne (w naszej ofercie znajduje się wiele ciekawych artykułów od zapałek, 

pocztówek czy otwieracza, poprzez firmowe szkło, koszulki i wydawnictwa książkowe. 
Oczywiście można również zakupić pełny asortyment piw z oferty Grupy Żywiec S.A.). 

 „Koszyk Piwosza” (zestaw piw, kufel, otwieracz, materiały promocyjne, itd). 

 
Foto - galeria z naszych imprez z Browaru Żywieckiego: 

 

   
 

   
Fot. Hale produkcyjne, wnętrze Muzeum Browaru Żywieckiego, pokaz palenia słodu do portera. 

 

 
Rezerwacja wieczoru irlandzkiego w Browarze Żywieckim: 

 

Wszystkie usługi i bilety wstępów do zwiedzanych obiektów na zapytanie z indywidualną 
kalkulacją! Skorzystanie z usługi przewodnickiej i zarezerwowanie odpowiednich atrakcji wymaga 
wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. 
Sienkiewicza 40A, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub 
pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl  
 
Dane do przelewu: 

 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 
34-300 ŻYWIEC 
Ul. Sienkiewicza 40A 

NIP: 553 – 230 – 63 – 40 
REGON: 240 745 145 

 
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 

 
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 

 

 

Zapraszamy do zorganizowania razem z nami wieczoru irlandzkiego połączonego ze 
zwiedzaniem browaru, pokazem palenia słodu do Portera oraz z licznymi degustacjami 

irlandzkich trunków! 
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