
5 NAJCIEKAWSZYCH WYCIECZEK PIWNYCH

Ostatnimi czasy swój renesans przeżywa turystyka kulinarna, która
polega na podróżach w celu degustacji lokalnych potraw i napojów.
Z pewnością piwo jest jedną z ikon wielu miast (np. Pilzno), bądź
nawet całych krajów (Niemcy). Redakcja Tourism-Review.pl za
serwisem Hotelclub.com opracowała listę najciekawszych destynacji

związanych z tym złocistym trunkiem.

Muzeum Piwa w Sapporo, Sapporo, Japonia
Prefektury Hokkaido i Muzeum Piwa w Sapporo to jedyne muzeum piwa w Japonii, które otworzone
zostało w 1987 roku. Warto przy tym zaznaczyć, że Sapporo  jest jedną z najbardziej popularnych
destynacji piwnych, a produkowane tam piwo sprzedawane jest na całym świecie od 1877 roku.
Muzeum każdego roku odwiedza ponad 150 tys. turystów, a miejscowe eksponaty i ogródek piwny to
bardzo popularna atrakcja w mieście.

Heineken Experience, Amsterdam, Holandia
Zdaniem wielu osób jest to najbardziej znane muzeum piwa na świecie. Heineken Experience jest
więc szalenie popularnym punktem w Amsterdamie. Zwiedzanie browaru wymaga jednak
przynajmniej 1,5 godziny czasu, podczas którego poznają historię rodziny Heineken, która założyła
plantację roślin. Wszystkie pokazy mają bardzo interesującą i nieco zabawną formę.

Browar Carlsberg, Kopenhaga, Dania
Założony w 1847 roku Carlsberg jest jednym z najstarszych skandynawskich browarów z imponującą
historią i mnóstwem atrakcji. Wycieczka prowadząca po Browarze Carlsberg koncentruje się na
historii piwa. Zwiedzający mogą korzystać z unikalnych wyświetlaczy i interaktywnych eksponatów,
wśród których odnaleźć można między innymi największą na świecie kolekcję butelek po piwie.
Trasa obejmuje także liczne miejscowe stajnie, które tworzą specyficzny klimat. W miejscowym
ogrodzie można natomiast obejrzeć niewielką część kolekcji Carl Jacobsen, w tym Rodin i małą
wersję Little Mermaid z 1937 roku.

Red Stripe, Jamaika
Red Stripe na Jamajce traktowany jest na równi z Bobem Marley’em, Ackee i saltfish. Sam browar
nie oferuje wprawdzie tyle atrakcji i eksponatów, jak pozostałe na liście, jednak dla fanów
jamajskiego piwa wycieczka tam jest czymś niezapomnianym. Pierwszy Red Stripe warzony był w
browarze Surrey w 1928 roku, jednak piwo okazało się nie odpowiadać preferencjom miejscowych i
10 lat później zmodyfikowano jego recepturę, która obowiązuje do dziś.

Guinness, Dublin, Irlandia
Browar St. James’s Gate, gdzie wytwarza się Guinness’a jest swego rodzaju mekką świata piwa.
Magia tego miejsca polega na tym, że choć nie ma tam zbyt wiele zwiedzania, to nadal wypuszcza się
tam dwadzieścia cztery godziny na dobę jedno z najlepszych piw świata. Trasa obejmuje sześć
różnych pięter, interaktywne i edukacyjne wystawy, dzięki którym zwiedzający mogą poznać proces



produkcji piwa i jego historię.

Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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