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Jednodenní zájezd z Brna  
po Tišnovské pivní stezce.

NEMUSÍŠ ŘÍDIT = MŮŽEŠ PÍT

JE LIBO PIVO?

http://www.tisnovskapivnistezka.cz


•  Prohlídka pivovaru Kvasar  
v Senticích včetně ochutnávky

 
•  Prohlídka pivovaru Genius noci 

v Lomnici s ochutnávkou
 
•  Oběd v restauraci Na Humpolce
 
•  Degustace několika druhů piv  

z Pivovaru Tišnov
 
•  Občerstvení
 
•  Průvodce po celou dobu 

zájezdu, který se bude starat  
o vaše pohodlí 

•  Pivní nadšence a skupiny 

•  Firmu, která chce překvapit své 
zaměstnance 

•  Může být i originálním dárkem 
pro rodinné příslušníky nebo 
kamarády

•  MOŽNOST VYTVOŘENÍ 
ZÁJEZDU NA MÍRU PRO VĚTŠÍ 
SKUPINY

•  Během dne budou 
příležitosti konzumace piv 
dalších pivovarů 

•  Možnost zahrát si o ceny  
v rámci soutěže Tišnovské pivní 
stezky 

•  Budete mít příležitost si  
v případě zájmu zakoupit různé 
druhy lahvových piv a také pivní 
suvenýry (sklenice, etikety, 
podtácky, trička a další... )

V ceně zájezdu Zájezd určen pro  Další užitečné 
informace



JE LIBO PIVO?
Jednodenní zájezd z Brna po Tišnovské pivní stezce. 
Pohodový den v pivní velmoci na skok od Brna.  
Pivní nebe v Podhorácku...

Prožijte celý den při návštěvě minipivovarů a podniků zapojených do Tišnovské 
pivní stezky. Starost o řízení přenecháte jiným a sami si budete užívat pohodlí 
bez omezení. Navštívíte Pivovar Kvasar v Senticích, kde nás pan Jelínek seznámí 
s výrobou nejen svého medového piva. V Tišnově budete degustovat několika 
druhů piv, které vyrábí Pivovar Tišnov. Na oběd si skočíte na vyhlášenou Humpolku, 
kde můžete ochutnat další z regionálních piv na čepu. Zastavíte se v Doubravníku 
nebo v nejmladším pivovaru Vorkloster v Předklášteří, kde můžete být u samého 
začátku dosud neotevřeného pivovaru. Nadchne vás Lomnice, kde se  pod 
originálním názvem pivovaru Genius noci skrývá mimo jiné jediný ovesný ležák 
vyráběný u nás. Nadchne vás i osobité prostředí soukromého klubu s galerií, kde 
na vás bude čekat i další občerstvení.
 
 Předpokládaný odjezd z Brna: 9:30  
 
 Předpokládaný příjezd do Brna: 
Ve večerních hodinách

KONTAKT

Barbora Pavlišová 
Tel.: 724 775 396 
E-mail: pavlisova.lomnice@gmail.com

Prozkoumejte region s největším počtem 
minipivovarů v ČR.  

 
 

Ochutnejte originální piva. 
 
 

Nahlédněte pod pokličku pivní alchymie. 
 
  

Můžete degustovat dle libosti, řídit za vás 
bude někdo jiný.

NEMUSÍŠ ŘÍDIT = MŮŽEŠ PÍT

MOŽNOST 
UZPŮSOBENÍ 
ZÁJEZDU DLE 

POŽADAVKŮ 
KLIENTA


