Piwny Poznań

Piwo, napój chyba najmocniej osadzony w europejskiej historii i tradycji kulinarnej, niezmiennie
kojarzy się ze wspólnym spędzaniem czasu i pielęgnowaniem wspólnoty. Wokół pubów, knajpek i
klubów koncentruje się życie towarzyskie. To tam zawiązują się przyjaźnie, rodzi się muzyka i
powstają nowe pomysły. Mnogość gatunków i odmian, imponująca oferta browarników powodują, że
każdy znajduje nie tylko swoje grono przyjaciół, ale też swoje własne piwo.
Ekskluzywne puby, romantyczne knajpki, piwnice ekscytujące awangardą mają swoich stałych
bywalców, ale właściwie każdy z gości od razu może poczuć się w nich jak w domu. Własne miejsca
spotkań mają koneserzy, oddający się pasji poszukiwania nowych smaków. Specjalnie dla nich
oprócz lokalnych odmian piwa sprowadzane są oryginalne produkty z całego świata. Wybierz się w
podróż po poznańskich pubach, knajpkach i klubach. Podążaj szlakiem piwa i poznawaj
fascynujących ludzi tworzących wyjątkowy klimat tego miasta.

Centrum Wycieczkowe LECH - Zastanawialiście się kiedyś,
ile czasu zajmuje wyprodukowanie piwa LECH? Jak wygląda i
przebiega proces produkcji złocistego trunku? Jak napełnia
się 100 000 puszek piwa na godzinę? Co oznacza słowo
"brzeczka"? Co kryją ogromne, zielone tanki wznoszące się
przy ul. Szwajcarskiej 11 w Poznaniu? Aby zaspokoić
ciekawość, wystarczy zajrzeć do Centrum Wycieczkowego
LECH-a.
Wycieczka po browarze bardzo różni się... więcej...

Basilium to młody lokal, który w pierwszym sezonie działalności zapracował sobie na
wyróżnienie w kategorii „piwa krajowe”. W ofercie przytulnego lokalu znajduje się ponad
150 rodzajów piwa z najodleglejszych zakątków Polski. Basilium nie ogranicza się w swojej ofercie
jedynie do piwa. Można tu znaleźć dość szeroki wybór win oraz piwnych cocktaili na bazie soków
owocowych i syropów. Jest to wprawdzie jedynie tło piwnej oferty... więcej...

Brovaria - Browar, znakomita restauracja i nastrojowy, trzygwiazdkowy hotel w jednym.
Czego chcieć więcej? Przestronne wnętrza zabytkowej kamienicy na Starym Rynku
zachęcają do odwiedzin o każdej porze dnia i są odpowiednie do każdego rodzaju spotkania. Goście
Brovarii mają okazję skosztować piwa z jedynego w Poznaniu browaru restauracyjnego. Złoty trunek
produkowany jest w trzech rodzajach: Brovaria Pszeniczne, Miodowe oraz Pils. To ostatnie jest
wysoce cenione przez wielbicieli piwa klasycznego, głównie za jego intensywną... więcej...

SomePlace Else - Stylowy i przestronny pub będący idealnym miejscem na zabawę, sportowy
wieczór czy spędzenie czasu z przyjaciółmi. W karcie piw można znaleźć kilkanaście interesujących
propozycji, a kuchnia pachnie Meksykiem i Ameryką. Ważna informacja dla kibiców: w SomePlace
Else znajdziecie aż sześć te le wizorów LCD oraz jeden z największych ekranów w Poznaniu.
Niewątpliwie jest to jedno z droższych, ale jednocześnie wartych swej ceny miejsc... więcej...

Centrala Piwna - Mówiąc o piwie, nie sposób pominąć specjalistycznych sklepów, które
oferują złoty trunek ze wszystkich zakątków świata, a których na szczęście jest w
Poznaniu coraz więcej. Jednym z nich jest położona w dzielnicy Jeżyce Centrala Piwna. Znajdziemy
tutaj ponad tysiąc różnych gatunków piw. Wśród nich regionalne nowości, zagraniczne ciekawostki,
a także edycje limitowane i sezonowe.
www.facebook.com/centralapiwna | ul. Mickiewicza 33, 60-834 Poznań

Polecamy także lekturę przewodnika "Piwny Poznań", w którym przedstawiamy kilkanaście piwnych
lokali. To tylko część oferty miasta, której bogactwo z przyjemnością odkryjecie na własna rękę.
Przewodnik dostępny jest w wersji elektronicznej i drukowanej. Wersja drukowana dystrybuowana
jest przez Centrum Informacji Miejskiej i Turystycznej. O przewodnik pytajcie także w hotelach i
hostelach.

