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„Kobiety do boju”, czyli Women´s Summer Festival  

 

1. edycja festiwalu Women’s Summer Festival, który odbędzie się w dniach 

30.06-02.07.2017 w austriackim regionie Paznaun, stanowić będzie znakomitą 

okazję do wypróbowania najróżniejszych dyscyplin sportowych oraz 

skorzystania z zabiegów kosmetycznych i rozbudowanej strefy wellness.  

 

Region górski Paznaun to nieodpowiednie miejsce dla kobiet? – wręcz przeciwnie! 

Wszystkie atrakcje zbliżającego się Women’s Summer Festival przygotowane 

zostały właśnie z myślą o kobietach: jazda rowerem, wspinaczka, wędrówki, biegi 

terenowe, relaks podczas jogi czy pilatesu, a ponadto liczne prezentacje w zakresie 

dbania o urodę. Paznaun przez cały weekend oferować będzie swoim gościom 

ciekawe warsztaty i wycieczki z przewodnikiem. Oprócz tego na terenie 

wystawienniczym swoje produkty i usługi wykreowane specjalnie dla kobiet 

zaprezentuje ponad dwadzieścia znanych firm. Warsztaty i wycieczki wykupić 

można pojedynczo bądź w pakiecie. Wstęp na teren wystawienniczy w Ischgl jest 

bezpłatny. 

Frauenpower w Paznaun  

Powitanie wiosny jeszcze nigdy nie było takie udane: Women’s Summer Festival to 

fantastyczne połączenie aktywności sportowych na świeżym powietrzu i 

przyjemności, jaką zapewniają zabiegi kosmetyczne oraz rozbudowana strefa 

wellness. Podczas trwającego trzy dni festiwalu można będzie spróbować swoich sił 

w różnych dyscyplinach sportowych, a także pogłębić wiedzę na temat zdrowia i 

urody. Bogata oferta wycieczek z przewodnikiem i warsztatów z profesjonalnymi 

trenerami oraz znanymi sportowcami będzie dla pań nie lada gratką: wspinaczka, 

bouldering, wędrówki, joga, pilates, trening funkcjonalny, jazda rowerem górskim 

lub biegi terenowe. Doskonałą propozycją na wykorzystanie czasu  pomiędzy 

zarezerwowanymi warsztatami będzie niewątpliwie spacer po terenie 

wystawienniczym: ponad dwadzieścia znanych firm z branży sportowej, 

outdoorowej i kosmetycznej, takie jak Deuter, Leki, Thule, Anita active, Smovey, 

Blackroll, Prana, Garmin lub Led Lense zaprezentuje tam gościom swoje produkty. 
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Niektóre z nich można będzie przetestować w asyście i pod okiem specjalistów oraz 

doświadczonych trenerów. Specjalnie przygotowane strefy relaksu to natomiast 

doskonałe miejsca, by zregenerować siły przed kolejnym warsztatem. Po aktywnym 

sportowym dniu warto udać się także na masaż. Dodatkową atrakcję stanowić 

będzie prezentacja najnowszych trendów modowych – od fryzur po manicure. 

Fachowe prezentacje na temat treningów, odżywiania i motywacji niewątpliwie 

stanowiły będą natomiast cenne źródło informacji do wykorzystania w domu. Po 

dniu pełnym aktywności sportowej, wszystkie panie będą miały okazję porządnie się 

wytańczyć przy muzyce na żywo. Z myślą o mamach podróżujących z pociechami,  

region zorganizował całodobową opieką nad dziećmi. Pomyślano także o panach: 

„ostoja dla mężczyzn” będzie w ten weekend jedynym miejscem wolnym od kobiet. 

Stoliki do gry w piłkarzyki, jazdy próbne najnowszymi modelami motocykli z 

centrum motocyklowego High-Bike oraz oferty handlowe przygotowane specjalnie 

dla mężczyzn będą stanowić doskonałe zadośćuczynienie za chwilową rozłąkę z 

ukochaną.  

 

Pakiet festiwalowy 

Cena za pakiet festiwalowy nie uwzględniający noclegów, wynosi 279 euro. W cenę 

wliczone są: wycieczki z przewodnikiem i treningi, warsztaty jogi i pilatesu, kursy 

treningu funkcjonalnego, Stand Up Paddling, możliwość korzystania z produktów 

testowych, jeden zabieg kosmetyczny lub masaż, napój powitalny, bon obiadowy o 

wartości 30 euro, torba z podarunkami, koszulka festiwalowa oraz inne gadżety. 

Możliwa jest także rezerwacja pojedynczych kursów. Wszystkie informacje na 

temat programu, rezerwacji oraz pomoc w znalezieniu noclegu na stronie: 

www.womenssummerfestival.com  

  

http://www.womenssummerfestival.com/

