
 

 

         GOLF, WINNICE, BIZNES 
      LIZBONA 



 

 

CEL:  przeprowadzenie spotkania biznesowego w komfortowych warunkach  

TERMIN: luty - maj, wrzesień - listopad  

GRUPA: 2-20 osób, zarząd firmy 

DŁUGOŚĆ WYJAZDU:  2-3 dni 

CENA: od 4 900 zł/os. 



 

 

HOTEL ALTIS BELÉM HOTEL&SPA***** 
 

Nowoczesny hotel Altis Belém&Spa położony jest na nabrzeżu 

w zabytkowej dzielnicy Lizbony, Belem. W każdym  z pokoi 

znajduje się ekspres do kawy, sterowane automatycznie rolety, 

telewizor LCD. Pokoje posiadają panoramiczne okna  

z widokiem na rzekę Tag lub ogród. Powierzchnia pokoi  

od 28m2 do 40m2. Niektóre posiadają także balkony. 

Hotel dostał wyróżnienie Travelers' Choice® 2013 Winner,  

jako jeden z 25 najlepszych hoteli w Portugalii według portalu 

Tripadvisor. 

 

Liczba pokoi: 50 

Udogodnienia: sauna, centrum fitness, SPA i centrum odnowy  

biologicznej, kryty basen, odkryty basen 

Internet: bezprzewodowy, bezpłatny, dostępny w całym hotelu 

LOKALIZACJA 

Dzielnica Belem  

3 minuty spacerem od portu  

Doca do Bom Sucesso 

10 minut spacerem od wieży  

Torre de Belém 

6 km od centrum Lizbony 

Doca do Bom Sucesso, Belém,  

1400-038 Lizbona  

Tel.: +351 21 040 02 00  

     HOTEL 

http://bit.ly/10YP2hM
http://goo.gl/maps/zkKqs
http://on.fb.me/16BJdp1


 

 

     HOTEL 



 

 

     SALE KONFERENCYJNE 

 

W hotelu znajdują się 3 sale konferencyjne, które można łączyć 

w razie potrzeby zorganizowania większej konferencji. 

Sale są klimatyzowane z dostępem do naturalnego światła.  

Są wyposażone w rzutniki multimedialne, flipcharty  

oraz nagłośnienie. 

Przerwy kawowe odbywają się na tarasie lub bezpośrednio  

obok sal konferencyjnych. 

 

 

  Wymiary:  

  60 m2  

  Ustawienia:  

  Teatralne  35 miejsc 

  Bankietowe  30 miejsc  

  Szkolne   20 miejsc 

  Jeden stół 26 miejsc 



 

 

FEITORIA RESTAURANT&WINE BAR 

 
Restauracja znajduje się na terenie hotelu Altis Belém&Spa.  

Szef kuchni José Cordeiro i jego załoga dbają o to, aby menu  

zaskakiwało gości za każdym razem. Serwowane są dania kuchni 

portugalskiej, przygotowywane z lokalnych produktów  

oraz sezonowych składników. 

Restauracja posiada 1 gwiazdkę Michelin oraz zdobywała liczne 

inne wyróżnienia. 

W restauracji znajduje się Wine Bar, gdzie wyselekcjonowane  

zostały najlepsze wina z lokalnych winnic, nie zabrakło także win  

z innych zakątków świata. 

     WYŻYWIENIE 



 

 

KAIS  

 

Restauracja jest zlokalizowana w budynku dawnej fabryki  

z XIX wieku, nad samą rzeką Tag.  

Swój obecny wygląd zawdzięcza znanemu projektantowi wnętrz 

Marii José Salavisowi. Wnętrza pozostały w klimacie  

industrialnym, a charakteru dodają im ciężkie stoły oraz ogromne 

świeczniki. 

Restauracja posiada dwa poziomy, na górnym serwowane są  

dania kuchni międzynarodowej, a na dolnym typowe portugalskie 

potrawy. 

     WYŻYWIENIE 

DOCA PEIXE  

 

W restauracji Doca Peixe serwowane są tylko świeże ryby  

pochodzące z miejscowego targu rybnego.  

Na miejscu klienci wybierają, która ryba ma być dla nich  

przyrządzona oraz w jaki sposób: pieczona, gotowana czy  

grillowana. Goście mogą także skosztować takich dań jak dorsz  

z kalmarami z dodatkiem kolendry, czy ośmiornica Szefa Kuchni. 

Z kolei dla wielbicieli mięs proponowane są steki z polędwicy. 

Doca Peixe jest uważana przez mieszkańców za jedną  

z najlepszych rybnych restauracji w mieście. 



 

 

     ATRAKCJE 

DOSKONALENIE TECHNIKI GRY W GOLFA  

 
W pobliżu Lizbony znajduje się kilka znakomitych pól golfowych, 

na których można doskonalić swoją technikę gry lub rozpocząć 

naukę pod okiem instruktorów.  

Proponujemy grę na polu znajdującym się przy hotelu  Quinta  

da Marinha Resort. 

Jest to 18-dołkowe pole (71 par) położone na ponad 5 tys. m2, 

zaprojektowane przez wybitnego projektanta Roberta Trenta 

Jonesa. Jest ono nie tylko nowoczesne, ale także malowniczo   

położone z pięknym widokiem na ocean oraz wzgórza Sintry.  

Na miejscu jest możliwość wypożyczenia sprzętu do golfa.  

Po grze warto skosztować wybitnych dań serwowanych  

w restauracji Five Pines na terenie hotelu.  

Transfer na pole golfowe zajmuje około 30 minut.  

MECZE PIŁKARSKIE 

 
Lizbona może poszczycić się dwoma klubami piłkarskimi—

Sporting Lizbona oraz Benifica Lizbona.  

Stadion Estádio da Luz, na którym rozgrywa swoje mecze  

Benifica, był też miejscem rozgrywek UEFA EURO 2012, podczas 

których Portugalia uległa Grecji w finale.  

Możemy zapewnić najlepsze miejsca na stadionie na trybunie  

VIP z dostępem do cateringu. Po meczu zaprosimy do lokalnych 

pubów na pomeczową fiestę. 

 

 



 

 

     ATRAKCJE 

DEGUSTACJA PORTUGALSKICH WIN 

 
Na degustację win zapraszamy w okolice miejscowości Sintra,  

30 km od Lizbony. 

Sintra uznawana jest za najpiękniejsze miasteczko w Portugali. 

Powiedzenie głosi: "Zobaczyć cały świat, a nie widzieć Sintry, to 

nic nie zobaczyć". Podczas krótkiego zwiedzania miasta będzie 

można spróbować słodkich specjałów Queijadinha - małych  

serowych ciasteczek - oraz Travesseiro, czyli wypieków z ciasta 

francuskiego nadziewanego słodką masą. 

Sama winnica znajduje się w niewielkim miasteczku Colares.  

Tam właściciel przedstawi proces produkcji lokalnych trunków,  

a następnie zaprosi do degustacji różnych rodzajów win oraz na 

mały poczęstunek. Na całą wycieczkę należy przeznaczyć około  

6 godzin. 

ZWIEDZANIE LIZBONY Z PRZEWODNIKIEM 

 
Podczas zwiedzania Lizbony z polskim przewodnikiem będziecie 

mieli Państwo okazję poznać zabytki tego pięknego miasta. 

Zwiedzanie rozpocznie się w dzielnicy Alfama, najstarszej,  

oszczędzonej przez trzęsienie ziemi części miasta. Góruje nad nią 

Zamek św. Jerzego, który zbudowany został jako forteca przez 

Maurów w XII wieku. Jest to jeden z najznakomitszych punktów 

widokowych w Lizbonie. W programie zwiedzania będzie również 

przejażdżka osławionym żółtym tramwajem  

numer 28. 

Następnie będzie można zobaczyć  Bairro Alto, czyli Wysoką 

Dzielnicę. Tam na punkt widokowy zawiezie Państwa winda  

z 1902 roku, zbudowana według projektu ucznia Gustawa Eiffla. 

Dodatkowo możemy zorganizować zwiedzanie dzielnicy Belem, 

Klasztoru Hieronimitów czy muzeum płytek ceramicznych. 



 

 

     LOKALIZACJA I TRANSPORT 

TRANSPORT 

 
Do Lizbony można dolecieć 5 razy w tygodniu  

liniami lotniczymi TAP Portugal z Warszawy,  

czas trwania bezpośredniego lotu to 4 godziny. 

Transfer z lotniska do hotelu zajmuje ok. 25 minut. 

Na miejscu organizujemy transfery autokarem. 

Kliknij na powyższą mapę, aby poznać lokalizację hotelu, restauracji oraz proponowanych przez nas atrakcji. 

LOKALIZACJA HOTELU I ATRAKCJI 

http://bit.ly/16j8own


 

 

Ofertę wyjazdu do Lizbony przygotowała: 

 

 

 

Skontaktuj się w celu sprawdzenia dostępności 

wyjazdu w wybranym terminie: 

 

693 841 351 

 

magda@sporturismo.pl 

 

 

Sporturismo sp. z o.o. | 01-555 Warszawa, ul. Felińskiego 18 | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy | KRS 0000449802 | NIP 5272547548 | Kapitał zakładowy: 30 000 PLN 

http://linkd.in/19CatsH
http://www.twitter.com/mkedzior
http://on.fb.me/YLcScl

