Podróż za piweómw
do minibrowar
Piwo należy do Środkowych Moraw już od niepamięci. W naszym
regionie znajduje się cały szereg małych browarów, które do
produkcji piwa używają cztery podstawowe surowce, i to wodę,
chmiel, drożdże browarnicze i głównie hanacki słód jęczmienny,
ceniony nawet za granicami.

Wyrusz z nami za świetnym piwem!
Plan podróży

Trasa A		

27 km

Minibrowar Chomąt (Chomout) i minibrowar Kosíř
Ze starodawnego Ołomuńca z zabytkiem UNESCO ruszymy do zwiedzania minibrowaru Chomąt (Chomout) połączonego z malowniczym gościńcem, gdzie
będzie odbywać się degustacja. W byłej posiadłości chłopskiej dowiemy się coś
niecoś o produkcji piwa górnej i dolnej fermentacji, które wykorzystują do swojej produkcji klasycznego 10° piwa aż po 16° specjały jak czeski, tak również
i zagraniczny chmiel. Następnie się przeniesiemy do krajobrazu wiejskiego pod
Velký Kosíř, zwany również „Hanacki Mont Blank”, według którego został nazwany minibrowar Kosíř, który odwiedzimy. Ten minibrowar oferuje tradycyjnym
sposobem warzone czeskie leżaki, które są niefiltrowane, jak również pasteryzowane, z łagodnym zmętnieniem utworzonym przez drożdże browarnicze w
zakresie półciemnego 11° piwa Haltýř i jasnego 12° piwa leżakowego Gabriell, również tu znajdziemy różne specjały. Zostanie również przygotowane coś
niecoś dobrego pod ząb. Po małym posiedzeniu wrócimy do Ołomuńca.

Trasa B		

25 km

Minibrowar Melichárek i minibrowar Kosíř
Ze starodawnego Ołomuńca z zabytkiem UNESCO ruszymy do zwiedzania minibrowaru Melichárek. Ten minibrowar jest wyjątkowy tym, iż produkuje aż
25 gatunków piw górnej i dolnej fermentacji w 10 stylach piwnych. Rozmaity zakres niefiltrowanych, niepasteryzowanych piw zawiera 10° jasne piwo
beczkowe, 10° – 11° jasne i półciemne piwo leżakowe i 13° – 16° specjały.
Dalej wyruszymy do minibrowaru Kosíř (patrz Trasa A).
Odjazd: godzina 13:00–13:30 od hotelu
Czas trwania ekskursji: 4–5 godzin
Cena zawiera: p
 rzejazd minibusem, usługi przewodnika,
zwiedzanie minibrowarów,
degustację piwa i małą zakąskę
Zamówienie: recepcja hotelu, www.moraviaforyou.cz

Cena: 800 CZK/os.
Warunki odstąpienia od zamówienia: 100% z ogólnej kwoty ekskursji
24 godzin przed odjazdem i mniej godzin. Ekskursja odbędzie się przy
minimalnej ilości 7 osób.
Ekskursję organizuje Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, IČ: 75087057, Horní náměstí 5,
772 00 Ołomuniec, tel.: +420 585 627 -629, e- mail: info@central-moravia.cz, www.moraviaforyou.cz

Pobyty krajoznawcze

Aktywny wypoczynek

Wycieczki

Spa i Wellness

www.moraviaforyou.cz

Wyrusz na poszukiwanie
nowych wrażeń przez
całe Środkowe Morawy

