Cesta za pivem
rů
do minipivova

Pivo ke Střední Moravě patří od nepaměti. V našem regionu se
nachází spousta malých pivovarů, které pro výrobu piva využívají čtyři základní suroviny, a to vodu, chmel, pivovarnické
kvasnice a hlavně hanácký ječmenný slad, ceněný i v zahraničí.

Vydejte se s námi za skvělým pivem!
Itinerář

Trasa A		

27 km

Minipivovar Chomout a minipivovar Kosíř
Ze starobylé Olomouce s památkou UNESCO zamíříme na prohlídku minipivovaru Chomout propojeného s malebným hostincem, kde bude probíhat
degustace. V bývalém selském stavení se dozvíme něco o výrobě svrchně
i spodně kvašených piv, které využívají jak českého, tak zahraničního chmelu k výrobě české klasické 10° až po 16° speciály. Poté se přepravíme do
venkovské krajiny pod Velký Kosíř, přezdívaný „Hanácké Mont Blank“, podle
něhož byl pojmenován minipivovar Kosíř, který navštívíme. Tento minipivovar nabízí tradičně vařené české ležáky, které jsou nefiltrované a nepasterizované s jemným zákalem vytvořeným pivovarskými kvasnicemi v rozsahu
polotmavé 11° pivo Haltýř a světlý 12° ležák Gabriell, také zde najdeme
různé speciály. Připraveno bude i něco dobrého k zakousnutí. Po malém posezení se vrátíme do Olomouce.

Trasa B		

25 km

Minipivovar Melichárek a minipivovar Kosíř
Ze starobylé Olomouce s památkou UNESCO zamíříme na prohlídku minipivovaru Melichárek. Tento minipivovar je jedinečný v tom, že zde vyrábí
až 25 druhů svrchně i spodně kvašených piv v 10 pivních stylech. Rozmanitá
škála nefiltrovaných, nepasterovaných piv zahrnuje 10° výčepní světlé pivo,
10°–11° světlé a polotmavé ležáky a 13°–16° speciály. Dále se vydáme do
minipivovaru Kosíř (viz trasa A).
Odjezd: 13.00–13.30 z hotelu
Délka exkurze: 4–5 hodin
Cena zahrnuje: dopravu minibusem, průvodce,
exkurze v pivovarech, degustace
pivaa malé občerstvení
Rezervace: recepce hotelu | www.moraviaforyou.cz

Cena: 800 Kč/os.
Stornovací podmínky: 24h a méně, 100% z celkové ceny exkurze.
Exkurze se koná při minimálním počtu 7 osob.
Exkurzi realizuje Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, IČ: 75087057, Horní náměstí 5,
772 00 Olomouc, tel.: +420 585 627–629, e-mail: info@central-moravia.cz, www.moraviaforyou.cz
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