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Na piwo do Czech
DZIEŃ 1:
Zbiórka uczestników wycieczki przejazd w kierunku Czech. Postój w miasteczku STRAMBERK, określanym mianem Wołoskiej Szopki.
To górskie miasteczko, nad którym wznoszą się ruiny zamku Strallenberg, z drewnianymi domkami z przełomu XVIII i XIX w. zachowało swój
dawny styl. Możliwość degustacji miodowego słodkiego pieczywa - tzw. Sztramberskich Uszu a w miejcowym browarze jest tu warzony jasny
niefiltrowany leżak typu pilzneńskiego i ciemny niefiltrowany leżak typu flekowskiego o nazwie Trubač. Będzie możliwość spróbowania
niefiltrowanego, czyli „żywe“ piwo z kulturami drożdży, które ma specyficzne właściwości, dzięki którym odróżnia się od piw z browarów
przemysłowych, gdzie na smak piwa wpływa jego filtracja, stabilizacja i pasteryzacja. Dzięki temu zyskują Państwo wyjątkową możliwość
skosztowania piwa w postaci, w jakiej znali je ojcowie Waszych ojców w czasach, gdy dobre piwo było nie przywilejem, ale godnością stanową.
Przejazd do miejscowości LITOVEL, która od XII wieku związana jest z warzeniem piwa. Zwiedzanie browaru połączone będzie z degustacją
piwa Litovel, które cechuje dobra kompozycja ekstraktu słodowego i aromatycznych odmian chmielu pochodzenia czeskiego. Piwo Litovel,
posiada wyjątkową jakość, która została kilkakrotnie wysoko oceniona przez fachowców z branży browarniczej na najbardziej prestiżowych
targach i konkursach. Browar Litovel jest jednym z niewielu browarów czeskich, które warzą piwo „klasyczną” metodą. Do produkcji używa się
tylko pierwszorzędne surowce i dotrzymywane są klasyczne metody produkcyjne. Przejazd od hotelu w BRNIE, zakwaterowanie, krótki
odpoczynek. Spacer po zabytkowym centrum miasta. Kolację zjemy w jednej z restauracji na Starym Mieście. W trakcje kolacji serwowane
będą tradycyjne czeskie potrawy: zupę cebulową (cibulova polevka), gulasz z houskowymi (bułczanymi) lub bramborowymi (ziemniaczanymi)
knedlami. Będzie też czas na degustację lokalnego piwa. Kolacja przy muzyce na żywo. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 2: Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie PRAGI.....Dzisiejszy dzień spędzimy na lewym brzegu Wełtawy, na którym pierwotnie leżały
dwa miasta: jedno królewskie a drugie poddańcze, ukrywające sporo malowniczych zakątków. W programie zwiedzania m.in.: klasztor na
Strachowie, Plac Loretański, gdzie podziwiać można praską Loretę i Pałac Czerninów. Przerwa na kufelek piwa "Velkopovický kozel"
o karmelowym, kawowym i palonym zapachu w staroczeskiej gospodzie "U Černeho vola". Następnie przejście na Plac Hradczański z Pałacem
Arcybiskupim, Zamkiem Praskim i katedrą św. Wita. Czas wolny na kolejny kufel –„złotego nektaru” słynnej piwiarni "U Kocoura", w której
Szwejk wpadł na genialny pomysł kradzieży psa pułkownika Krausa von Zillerguta, za co został wysłany na front galicyjski. Następnie
kontynuowanie spaceru z przewodnikiem po malowniczej Małej Stranie - to urokliwe podzamcze pełne kościołów, pałaców i ogrodów oraz
urokliwych pamiętającymi czasy Mozarta. W dniu dzisiejszym zwiedzanie Pragi zakończymy na słynnym średniowiecznym moście Karola.
Wieczór piwny w najstarszym browarze w Pradze. Kolacja typu bufet z napojami bez limitu przy muzyce na żywo. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 3::
Po śniadaniu zajrzymy zajrzymy do KARLOWYCH WAR - najpiękniejszego kurortu w Czechach. Gorące źródła bijące z głębokości 2000 m,
zabytkowe kamienice, pałace, ekskluzywne hotele, zadbane ogrody, wieże widokowe to tylko niektóre z atrakcji, jakie oferuje miasto.
Do kurortu przyjeżdżał Chopin, Beethoven, car Piotr Wielki i wiele innych znanych osobistości. Spacer po uzdrowisku połączony z obejrzeniem
głównych atrakcji tego miasteczka: zabytkowa zabudowa uzdrowiska Kolumnada Młyńska, Zamecka i Targowa, główne gorące źródło Sprudel,
tryskające na 23 m, mające temperaturę 70°C. Czas wolny na spacer po zabytkowym centrum miasta i degustację Becherovki oraz kąpiel
w gorących źródłach. Kolejnym puntem na naszej trasie będzie PILZNO - zwiedzanie miasta: potężny rynek, na którym dominuje gotycki
kościół św. Bartłomieja z XIII w. z jedną z najwyższych wież kościelnych w Europie, a na pewno najwyższą w Czechach – ma ona 102 m.;
trzecia co do wielkości synagoga żydowska na świecie (po jerozolimskiej i budapeszteńskiej). Ostatnią atrakcją dnia będzie zwiedzanie browaru
i degustacja słynnego czeskiego króla piw Pilznera Urquella. Wizytę zaczniemy od Muzeum Piwowarstwa, jedynego tego typu w Czechach.
Zobaczyć i poznać można tutaj historię czeskiego piwa oraz przeszłość pilzneńskiego browaru. Po zwiedzeniu muzeum udamy się do browaru
na spotkanie z wyjątkowym piwem Pilsner urquell, aby zobaczyć jak połączono starodawny sposób warzenia piwa z nowoczesną technologią.
Wizytę zakończymy w firmowej restauracji „Na Spilce”, która mieści się w dawnych pomieszczeniach fermentacyjnych, tutaj zjemy kolację
i wychylimy kufel prawdziwego i świeżego pilznera. Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i kontynuować będziemy zwiedzanie PRAGI. Rozpoczniemy naszą dzisiejszą wędrówkę
od zwiedzania Starego Miasta - przejdziemy przez symboliczne serce stolicy - Rynek Staromiejski, gdzie przewodnik opowie Państwu
o skomplikowany mechanizm zegara astronomicznego. Usłyszą Państwo legendę o biednym zegarmistrzu. Następnie przejdziecie przez były
kompleks jezuicki – Klementinum do mostu Karola. Potem odwiedzicie Państwo okolice mniej uczęszczane przez turystów, gdzie będziecie
mogli nacieszyć się spokojną atmosferą miasta. W programie jest też centrum czeskiej reformacji - Kaplica Betlejemska. W trakcie spaceru
dojdziecie aż do granicy Nowego Miasta na Aleję Narodową, gdzie zaczęła się Aksamitna Rewolucja oraz na dolną część placu Wacława prawdziwego centrum Pragi. Zobaczycie Teatr Stanowy związany z Mozartem, najstarszy uniwersytet w Europie Środkowej, bogato
udekorowaną Bramę Prochową i arcydzieło secesji - Miejski Dom Reprezentacyjny. Będziecie mieli okazję podziwiać piękne przykłady
architektury w stylu kubizmu i brutalizmu. W trakcie zwiedzania znajdziemy także czas na odwiedzanie browarów aby móc spróbować
lokalnych piw. W tym dniu proponujemy także odwiedzenie Muzeum Absyntu (Zielonej Wróżki). Absynt powrócił do Pragi jako duch wyboru
alternatywnych trendów. Ze względu na swój normalnie zielony kolor jest bardzo dobrze znany jako likier “Zielona Wróżka”. Wiodący artyści,
pisarze i inni podejrzani wolnomyśliciele tego okresu byli pod wrażeniem jego mocy, tętniącej życiem zielonej barwy i rytualnym
przygotowaniom. Absynt został ponownie zalegalizowany w Czechach w latach 90. XX wieku i stał się czymś w rodzaju ikony kulturalnej,
z dostępnymi kilkoma markami. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do kraju.

