Smak regionu
„Produkt lokalny jest czymś, co mieszkańcy danego terenu uważają za
tradycyjne i pospolite, a osoby z zewnątrz za specyficzne i
niepowtarzalne”.

CENA: 135 zł/os
PROGRAM:
Wyjazd z Krynicy Zdrój o godz. 09:00. Udamy się do Kamiannej, wsi która słynie z produkcji miodów.
Przechadzając się ścieżką edukacyjną zobaczymy Kościół (dawną cerkiew prawosławną) usłyszymy legendę
i historię Kamiannej, zobaczymy również skansen uli, pasiekę, pawilon pasieczny, galerię św.
Ambrożego. Po zwiedzaniu czas na relaks w Kawiarni Pasiecznej, gdzie będziemy mogli skosztować
miodu naturalnego oraz miodu pitnego (3 rodzaje). Po wzmocnieniu organizmu naturalnymi
miodami przejedziemy do Grybowa, aby ujrzeć Browar PILSWEIZER i usłyszeć związaną z nim bogatą
historię. Bardzo dobra woda z pobliskiego źródła, oraz wielki kunszt piwowarów sprawiły, iż piwo rozbłysło
sławą. Zweryfikujemy ową sławę kosztując z „nalewaka” świeżego piwa, wprost z browarnej kadzi.
Następnie pojedziemy do wsi Chodorowa, aby zwiedzić staropolską winnicę, której specyfiką jest
tworzenie najwyższej jakości wina. Po zapoznaniu się z historią winnicy, miejsca oraz win będziemy mieć
czas na degustację. Kolejno udamy się do Łącka słynącego ze śliwowicy, która jest „ pędzona nocą w świetle
księżyca; daje krzepę i krasi lica” – jak głosi etykieta na butelce 70-procentowego napoju. W Łącku
zajrzymy do Tłoczni Maurera, producent ten oferuje kilkanaście smaków ekologicznych soków, syropów
oraz win i destylatów. Tam będziemy mogli skorzystać z oferty kupna wybranych napoi, jak również na
miejscu w pijani chętni będą mogli skosztować wybranych trunków. Na zakończenie trasy „smaków
regionu” udamy się do Piwnicznej- Zdrój tam już czas na posiłek spróbujemy tradycyjnych łomnickich
pierogów. Owe pierogi przyrządzane są z surowych, startych ziemniaków z farszem z białego sera lub
bryndzy, okraszone skwarkami. Po całodniowych rozmaitościach dla ciała i ducha powrót do Krynicy ok.
godz. 21:00.
CENA ZAWIERA:
transport autokarem z Krynicy Zdrój, ubezpieczanie NNW, jeden posiłek: pierogi,
zwiedzanych obiektów + degustacje

opiekę pilota, wstęp do

TERMINY: 28.07.2017, 04.08.2017, 18.08.2017

ZAPRASZAMY!
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