
 

 

         NARCIARSKIE SZALEŃSTWO  
  ISCHGL, AUSTRIA 



 

 

CEL:  nagrodzenie najlepszych kontrahentów, podtrzymanie dobrych relacji biznesowych  

TERMIN: grudzień—marzec 

GRUPA: 10-50 osób, najważniejsi kontrahenci  

DŁUGOŚĆ WYJAZDU:  3-5 dni 

CENA: od 4 300 zł/os. 



 

 

ELIZABETH ARTHOTEL**** 
 

Hotel Elizabeth Arthotel usytuowany jest w samym centrum 

miasta Ischgl, tuż obok stoków narciarskich oraz zaledwie  

10 metrów od stacji 2 kolejek linowych kursujących do ośrodka 

narciarskiego Silvretta Arena.  

Pokoje urządzone są w nowoczesnym stylu z połączenia szkła, 

drewna i metalu. 

W restauracji serwowane są tradycyjne dania kuchni austriac-

kiej i nowoczesne potrawy międzynarodowe. W porze lunchu 

pizzeria zaprasza na przekąski i lekkie posiłki.  

 

Liczba pokoi: 42 

Udogodnienia: spa i centrum odnowy biologicznej, masaż, bibliote-

ka, łaźnia turecka/parowa, kryty basen 

Internet: Wi-Fi jest dostępny w całym hotelu i jest bezpłatny 

LOKALIZACJA 

 

1 minuta spacerem od wyciągów 

2 minuty spacerem od centrum   ELIZABETH ARTHOTEL 

6561 Ischgl / Tirol Österreich 

Tel.: +43 (0)5444 5411  

     HOTEL 

Kliknij po więcej informacji 

http://www.elizabeth.at/
https://maps.google.pl/maps?q=ELIZABETH+Art+Hotel&ie=UTF-8&ei=4RuTUrOdLOvY7Aa7gIFI&ved=0CAoQ_AUoAg
https://www.facebook.com/elizabeth.arthotel


 

 

     HOTEL 



 

 

ELIZA   

 
Restauracja ELIZA znajduje się w hotelu Elizabeth Arthotel.  

Są w niej serwowane dania kuchni austriackiej oraz międzynaro-

dowej. Potrawy przygotowywane są tylko z sezonowych,  

naturalnych składników. Produkty do potraw dostarczane  

są przez lokalnych dostawców.  

Oprócz smacznych dań w restauracji znajdziemy duży wybór win 

z Austrii oraz innych części świata.  

     WYŻYWIENIE 



 

 

STÜVA  

 

W rustykalnych wnętrzach tej restauracji mogą Państwo poczuć 

prawdziwe smaki austriackiej kuchni.  

Szefem kuchni jest Benny Parth, jest to najmłodszy austriacki  

kucharz wyróżniony wieloma nagrodami. Jego dania wspaniale 

wydobywają regionalne smaki, a w połączeniu z doskonałymi  

winami tworzą znakomite kompozycje. Pięciodaniowy posiłek  

z pewnością, trafi w gusta najbardziej wymagających klientów. 

 

     WYŻYWIENIE 

PAZNAUNERSTUBE  

 

Restauracja Paznaunerstube znajduje się w pięciogwiazdkowym 

hotelu Trofana Royal. Szef kuchni Martin Sieberer jest jednym  

z najbardziej utytułowanych szefów kuchni w Austrii. W 2010 

roku został wybrany najlepszym szefem kuchni w tym kraju.  

Jego potrawy nawiązują do smaków regionalnych. Nie boi  

się także innowacyjnych pomysłów, które urozmaicają jego  

kuchnię. 

Proponujemy tasting menu, aby mieć możliwość spróbowania 

wielu wybornych dań tego szefa kuchni. 



 

 

     ATRAKCJE 

CURLING   

 
Kolejną propozycją aktywnego spędzenia wieczoru jest  

możliwość zasmakowania curlingu. Zaprosimy Państwa  

na lodowisko pod gołym niebem, gdzie zostaniecie Państwo  

zaopatrzeni w sprzęt potrzebny do rozegrania turnieju. 

Instruktorzy przedstawią zasady gry oraz rozegrają pokazową 

partię. Następnie grupa zostanie podzielona na drużyny, które 

będą rywalizować o miano najlepszej. 

W przerwach rozgrywek na uczestników gry czekać będzie  

grzane wino, które sprawi, że nikomu podczas tego wieczoru  

nie będzie zimno. 

SANECZKI NOCĄ  

 
Ischgl oprócz wyśmienitych warunków do uprawiania  

narciarstwa czy snowboardu, oferuje pełną paletę innych  

atrakcji.  

Tuż po zmroku proponujemy pełen emocji zjazd saneczkami. 

Wjedziecie Państwo kolejką Silvretta na wysokość 2 320 m n.p.m. 

Tam przed zjazdem nastąpi degustacja wybornych dań lokalnej 

kuchni, a kolację uatrakcyjni muzyka na żywo i lokalne trunki. 

Po takim wstępie pozostanie już tylko odebranie saneczek i zjazd 

najdłuższą w Europie trasą tego rodzaju. 7 km trasa gwarantuje 

wspaniałą zabawę oraz zastrzyk adrenaliny. 

Wieczór będzie można kontynuować w jednym z wielu  

okolicznych klubów. 

 



 

 

     ATRAKCJE 

SKI TOURING  

 
Większość z Państwa miała kiedyś okazję spróbować swoich sił  

w narciarstwie czy snowboardzie, dlatego tym razem  

zaproponujemy coś odmiennego.  

Ski touring, czyli połączenie narciarstwa zjazdowego z elementa-

mi narciarstwa biegowego i pokonywaniem stromych wzniesień. 

Ta aktywność polecana jest dla osób, które miały już doświadcze-

nie z narciarstwem zjazdowym. 

Pod okiem przewodnika górskiego oraz instruktora, wyposażeni 

w sprzęt wyruszycie Państwo na wycieczkę malowniczymi  

trasami do ski touringu. Trasa zostanie tak dopasowana,  

aby każdy uczestnik czuł się pewnie. Taka wycieczka gwarantuje 

wspaniałe widoki oraz niezapomniane wrażenia.  

Po wyprawie zaprosimy Państwa na lunch w jednej z lokalnych  

restauracji. 

SZKOLENIE NARCIARSKIE   

 
Razem z firmą Blizzard Demo Team Poland proponujemy  

Państwu szkolenie narciarskie pod okiem profesjonalnych  

instruktorów. Szkolenie narciarskie odbywa się w niedużych  

grupach, na każdym poziomie zaawansowania.  

Dla grup bardziej zaawansowanych przewidziana jest także  

nauka jazdy na tyczkach.  

Ostatniego dnia zostaną przeprowadzone zawody narciarskie. 

Trasa zostanie tak ustawiona, aby każdy z uczestników mógł ją 

pokonać niezależnie od poziomu zaawansowania. 

Na mecie, na najlepszych czekać będą medale oraz szampany,  

którymi świętować będą zwycięstwo.  

http://www.demoteam.eu/


 

 

     ATRAKCJE 

WYCIECZKA SANIAMI   

 
Ischgl oprócz aktywnych propozycji na spędzenie czasu wolnego, 

oferuje także inne spokojniejsze aktywności.  

Wieczorem proponujemy spotkanie pod hotelem, skąd saniami 

ruszycie Państwo na malowniczą wycieczkę z dala od zgiełku 

miasta. Przystanek nastąpi w miejscowości Mathon, w lokalnej 

restauracji oferującej specjały kuchni austriackiej.  

Po rozgrzewającej i sycącej kolacji będzie można udać się w drogę 

powrotną. 

DEGUSTACJA SCHNAPS  

 
Po narciarskim szaleństwie proponujemy uczestnictwo  

w degustacji lokalnego trunku—schnaps, w jednej z loklanych  

restauracji.  

Schnaps jest to wysoko procentowy alkohol na bazie owoców. 

Dowiecie się Państwo o historii powstania tego trunku oraz  

o jego różnych odmianach. Każdy będzie miał okazję spróbować  

i zakupić lokalny alkohol.  

 



 

 

     LOKALIZACJA I TRANSPORT 

TRANSPORT 

 

Przelot z Warszawy do Insbrucka z przesiadką 

przez Wiedeń. Czas podróży ok 3 godziny. 

Lotnisko w Insbrucku położone jest 100 km  

od Ischgl. 

Na miejscu zapewniamy transfery busem. 

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

LOKALIZACJA HOTELU I ATRAKCJI 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zIlG6KVd8UhQ.k0tfYXYglakk


 

 

Ofertę wyjazdu do Ischgl 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

