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W sezonie zimowym 2017/18 Ischgl prezentuje 

niemieckie supergwiazdy oraz nowy wyciąg 

krzesełkowy. 

W dniu 25 listopada 2017, udziałem w legendarnym koncercie otwarcia „Top of the 

Mountain Opening Concert”, niemiecka supergwiazda Andrea Berg otworzy 

narciarski sezon zimowy 2017/18. Nowości w sezonie zimowym 2017/18: wyciszony i 

niskowibracyjny, pierwszorzędny 6-osobowy wyciąg krzesełkowy Palinkopf D1, 

wyróżnienie dla Złotej trasy na „na przemytniczym szlaku” jako „Najlepszej Trasy 

Narciarskiej 2017” oraz rozkosze dla podniebienia podczas wypadów na przekąski w 

zmodernizowanej restauracji Alp Trida. 

 

Począwszy od sezonu zimowego 2017/18, teren narciarski Ischgl będzie bogatszy o nowe 

atrakcje: dzięki nowemu, 6-osobowemu wyciągowi krzesełkowemu Palinkopf D1 (z 

odłączalnymi fotelami), amatorzy sportów zimowych będą mogli korzystać z wyciszonych 

i pozbawionych wibracji „pierwszorzędnych” wjazdów na szczyt Palinkopf, siedząc 

wygodnie w superszerokich, ergonomicznie ukształtowanych i podgrzewanych 

pojedynczych fotelach. Wszystko, od bramki wejściowej począwszy, aż po komfortową 

tapicerkę foteli, zostało w całości zaprojektowane na potrzeby wyciągu Palinkopf z 

zastosowaniem niepowtarzalnego wzornictwa. Główna atrakcja: tylne strony oparć foteli 

przyozdobione są wizerunkami głównych gwiazd koncertów „Top of the Mountain”.  

Na przemytniczym szlaku również nowość: każdy, kto pokonał Złotą trasę „Na 

przemytniczym szlaku” musiał przebyć rundę o łącznej długości 59 km, z czego 35,7 km 

na stokach narciarskich i 23,3 km kolejką linową. Do pokonania były 6463 m różnicy 

wysokości. Trasa ta od teraz jest nie tylko najdłuższą okrężną narciarską trasą świata lecz 

również może poszczycić się zaszczytnym wyróżnieniem „Najlepszej okrężnej trasy 

narciarskiej roku 2017”, nadanym przez największy na świecie portal testujący warunki 

uprawiania narciarstwa – skiresort.de. Podczas wypadów na „małe co nieco”, zgłodniałych 

amatorów sportów zimowych, obietnicą rozkoszy dla podniebienia kusi zmodernizowana 

restauracja Alp Trida. Dzięki nowemu sztucznemu zbiornikowi Viderböden o możliwości 
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wody, nastąpiła dalsza poprawa potencjału instalacji do 

sztucznego naśnieżania. Ischgl otwiera sezon zimowy w dniu 23 listopada 2017, co nie ma 

precedensu w dotychczasowej historii. Arena Silvretta otwarta będzie do 1 maja 2018 r. 

 

Niemieckie supergwiazdy w Ischgl 

Nadchodzący zimowy sezon koncertowy w Ischgl będzie stał całkowicie pod znakiem 

muzyki niemieckojęzycznej: Otwarcie nastąpi w dniu 25 listopada legendarnym koncertem 

„Top of the Mountain Opening Concert” z udziałem niemieckiej supergwiazdy Andrei 

Berg. O godz. 18.00, ta najpopularniejsza wokalistka w historii niemieckiej muzyki 

popularnej, odpali na otwartej scenie, zlokalizowanej na parkingu Silvretta, prawdziwe 

fajerwerki w postaci takich przebojów, jak: „Du hast mich tausendmal belogen“, czy „Die 

Gefühle haben Schweigepflicht“. Swój debiut w Ischgl w dniu 1 kwietnia 2018 o godz. 

13:00 na położonej na wysokości 2320 m n.p.m. i znanej na całym świecie, usytuowanej 

po środku terenu narciarskiego scenie Idalp w ramach koncertu wielkanocnego „Top of the 

Mountain Easter Concert”, przewiduje znany wokalista Max Giesinger: z wielkim 

uczuciem, tekstami do wspólnego śpiewania i ze swoim niepowtarzalnym głosem.  

W programie: znane przeboje, takie jak: „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“ lub „Roulette“. 

Ukoronowaniem sezonu będzie spektakularny koncert zamykający sezon „Top of the 

Mountain Closing Concert“, który ma się odbyć na położonej po środku terenu 

narciarskiego scenie Idalp, w otoczeniu tysięcy fanów w dniu 30 kwietnia, z udziałem 

cieszącej się największym aktualnie uznaniem w Europie piosenkarki Helene Fischer.  

W repertuarze: cieszące się największą popularnością hity, takie jak: „Herzbeben“, „Nur 

mit dir“, „Ich will immer wieder … dieses Fieber spür’n“, „Achterbahn“ oraz oczywiście 

jej megaprzebój „Atemlos durch die Nacht“. Wszystkie informacje na temat gwiazd, 

rezerwacje oraz ceny biletów można znaleźć na stronie internetowej www.ischgl.com. 

 

Nowy komfort w niepowtarzalnym wystroju: nowy wyciąg Palinkopf 

Dzięki nowemu wyciągowi Palinkopf D1, miłośnicy zimy mogą się cieszyć niezwykle 

cichym i komfortowym „pierwszorzędnym” wjazdem na szczyt Palinkopf. Stary wyciąg  

4-osobowy, po 20 latach eksploatacji został zdemontowany i zastąpiony najnowszej 

generacji 6-osobowym wyciągiem ze zdejmowanymi fotelami (system kolei linowych D–

Linie) produkcji firmy Doppelmayr, o zdolności przewozowej wynoszącej 2800 osób na 

godzinę. Niepowtarzalne wzornictwo: wszystko, co dotyczy wyciszonego i 

http://www.ischgl.com/
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niskowibracyjnego wyciągu krzesełkowego Palinkopf D1, począwszy od barierki 

wejściowej, aż po tapicerkę foteli, zostało całkowicie przeprojektowane. Atrakcją tego 89-

ego 6-osobowego wyciągu krzesełkowego o superszerokich (52 cm), ergonomicznie 

ukształtowanych i podgrzewanych fotelach pojedynczych, jest przyozdobienie tylnych 

części oparć foteli wizerunkami gwiazd minionych koncertów „Top of the Mountain”. 

Wyciąg jest oczywiście wyposażony w zoptymalizowany pałąk bezpieczeństwa. Dolna 

stacja wyciągu Palinkopf, (położona na wysokości 2413 m n.p.m.) znajduje się w pobliżu 

restauracji Schwarzwand, w samym centrum Areny Silvretta. Wyruszając z tej stacji i 

mijając 16 podpór rurowych, amatorzy sportów zimowych w ciągu 6 minut pokonują 440 

metrów różnicy wysokości i docierają na najpiękniejszy i najwyżej położony teren 

narciarski – Palinkopf. Górna stacja wyciągu Palinkopf jest położona na wysokości 2853 

m n.p.m. Nowe są również: niespotykanie piękne widoki podczas całego wjazdu. Dzięki 

nowemu sposobowi prowadzenia liny, zaoszczędzono na 5 starych podporach. 

Zlikwidowano również 400 obwałowania przeciwlawinowego i zastąpiono je zdalnie 

sterowanymi urządzeniami do wyzwalania lawin. Warto wiedzieć, że: stary, 4-osobowy 

wyciąg krzesełkowy, po 20 latach wiernej służby i po przewiezieniu 12 mln turystów, 

znalazł nową siedzibę w Finlandii. Wszystkie informacje dostępne są na stronie 

internetowej: https://www.ischgl.com/en/more/cable-car-company/new-2017-2018. 

 

Najlepsza narciarska trasa okrężna 2017: Wyróżniona Złota trasa „Na 

przemytniczym szlaku” 

Wyróżniona i dochodowa Złota okrężna trasa „przemytnicza” już w swoim pierwszym 

sezonie została uhonorowana wyróżnieniem „Najlepszej okrężnej trasy narciarskiej roku 

2017”, nadanym przez portal narciarski – skiresort.de. Szlak ten prowadzi przez dwa kraje 

(Austrię/ Szwajcarię) i dzięki 35,7 km stoków narciarskich, 23,3 km przejazdów kolejkami 

linowymi oraz 6463 m różnic wysokości zalicza się do najdłuższych okrężnych 

narciarskich tras świata. Nazwa „Schmugglerrunde” (Przemytniczy szlak) nawiązuje do 

charakteru Paznaun, które podobnie, jak wiele innych regionów przygranicznych, słynął 

ongiś z przemytu. Miejscowi przemytnicy przenosili przede wszystkim w swoich 

plecakach, które ważyły do 50 kg, masło, sery oraz skóry do pobliskiego Samnaun. 

Stamtąd wracali z kawą, ryżem, mąką, tytoniem, sacharyną oraz przyprawami. Na tej 

„najlepszej okrężnej trasie narciarskiej roku 2017”, jakkolwiek przejechane kilometry są 

centrum uwagi, to jednak nie występuje presja czasu. Wskazówka w sprawie trofeów: 

https://www.ischgl.com/en/more/cable-car-company/new-2017-2018
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Każdy, kto pomyślnie ukończy trasę i pozwoli swoje wyczyny śledzić za pomocą 

bezpłatnej aplikacji iSki Ischgl na smartfony, może zdobyć cenne trofeum, ponieważ 

wśród śledzonych uczestników codziennie rozlosowywane są cenne nagrody. Wszystkie 

informacje są dostępne na stronie internetowej: www.schmugglerrunde.com. Bezpłatna 

aplikacja jest do pobrania na smartfony z systemem operacyjnym iOS lub Android: 

www.ischgl.com/apps. 

 

Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej: www.ischgl.com. 

 

               Wrzesień 2017 

 

 

Tekst i materiały zdjęciowe są do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej 

https://www.ischgl.com/en/more/service/press.  
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