Pivovarská stezka
Vysočiny

* Tento dvojlist stojí samostatně, lze jej vyjmout
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PIVOVARY NA STEZCE:
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1. Pivovar Jihlava
2. Rodinný pivovar Bernard
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3. Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod
4. Rodinný minipivovar Pacov
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5. Akciový pivovar Dalešice
6. Pivovar Jelínkova vila Velké Meziříčí
7. Balónový hotel a pivovar Radešín
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Pivovarská stezka
Vysočiny

8. Pivovar Kozlíček Horní Dubenky
9. Želivský klášterní pivovar
10. Podklášterní pivovar Třebíč
11. Račínský minipivovar Richard
12. Pivovar Kamenice
13. Pivovar Trojan Telč
14. Panský pivovar Telč
15. Horácký pivovar Jihlava
16. Měšťanský pivovar Polná

Pivovarská stezka Vysočiny

Chcete si z Vysočiny odnést netradiční zážitek? Jste příznivci gastroturistiky a milovníci zlatavého moku? Pak rozhodně
oceníte naši Pivovarskou stezku Vysočiny rozšířenou o další pivovary, která vás zavede do nejkrásnějších míst našeho
čistého kraje. Virtuální stezka spojuje šestnáct pivovarů z Vysočiny. Pokud je navštívíte, seznámíte se s podstatou
jednoho z nejstarších řemesel, nahlédnete pod pokličku výroby piva, jež je často spojena s ochutnávkou, a užijete si
poznání všemi smysly. Partnery stezky jsou jak tradiční velké pivovary, tak i minipivovary s originální pivní nabídkou
z celé Vysočiny. Naše Pivovarská stezka má ambici spojit gastronomický zážitek s poznáváním Vysočiny a nabídnout
zaručené tipy na ubytování i na výlety, které můžete spojit s příjemnou zastávkou v jenom z partnerských pivovarů.

Pravidla Pivovarské stezky

Pivovarskou stezkou Vysočiny se může vydat každý návštěvník kraje, kterému je více než osmnáct let a který si v
každém zúčastněném pivovaru zakoupí alespoň jedno pivo. Za návštěvu každého pivovaru, kde si dá pivo, obdrží
razítko do slosovatelného kupónu. Jakmile zaplní celou herní kartu, získá upomínkový půllitr s logem Pivovarské
stezky Vysočiny a možnost zúčastnit se slosování o ceny, jež do soutěže věnovali zástupci jednotlivých pivovarů.
Do slosování se odesílá vyplněná herní karta se všemi razítky. Slosování proběhne 1x ročně vždy na konci roku.
Přesný termín slosování a seznam cen bude zveřejněn na webových stránkách www.vysocina.eu.

Ať vám Vysočina slouží NA ZDRAVÍ!

soutĚŽNÍ KUPÓN
Odevzdáním tohoto soutěžního kuponu souhlasím se zpracováním osobních údajů Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací, se sídlem Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava, IČ: 28263693 pro potřeby administrace této
soutěže.
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