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Mikor? 2022. május 21. (szombat) 11.00-22.00
Hol? 9091 Ravazd, Radnóti Miklós udvar 1. ( https://goo.gl/maps/7noX24BSBjckctdV6 )

Nyitott Főzdék 
Napja

Ismét országszerte megnyílnak a sörfőzdék a látogatók előtt, mi is szeretettel várjuk az érdeklődő-
ket Nyitott Főzdék Napja eseményünkre! Ezen a napon kedvezményesen kóstolhatjátok meg söre-
inket, érdemes lesz hát ellátogatni hozzánk annak is, aki már ismer bennünket.

Programok: ingyenes vezetett túrákon lehet részt venni a Sörfőzdében, a részvétel regisztrá-
cióhoz kötött, erről bővebben a második oldalon, a REGISZTRÁCIÓ résznél olvashatsz.

Vezetett túrák időpontja: 
Szombat: 14, 16 óra.

Újdonság! Bővített túra sörkóstolóval!
Részt vehetsz egy sörkóstolóval bővített főzdelátogatáson a sörfőző mesterünkkel, amin mind 
az 5 sörünkkel megismerkedhetsz részletesen. Foglald le helyedet bővített vezetésünkön! 
A részvétel ára: 4000 Ft/fő, amely tartalmazza a vezetett sörfőzde-túrát, 5x1 dl kóstolót és egy 
2 dl-es üvegpoharat. A részvétel regisztrációhoz és jegyvásárláshoz kötött, erről bővebben a 
második oldalon, a REGISZTRÁCIÓ résznél olvashatsz. A bővített túra időpontja 18.00.

A túra előtt és után is várunk mindenkit frissen csapolt sörökkel és finom ételekkel.

A nap folyamán állandó vásárlási lehetőség a mintaboltunkban, palackos sörök, válogatások és 
ajándék tárgyak. Rossz idő esetére is készülünk, így induljatok el hozzánk bátran! Kapunyitás 11.00!
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Regisztráció: regisztrálni előzetesen csak a vezetett túrákra és a bővített túrára szükséges. 
1 fő összesen 4 embert regisztrálhat. Regisztrálni a regisztracio@apatsagisorfozde.hu email 
címen lehet.

Az emailben feltétlenül tüntesd fel a következőket: 

- résztvevők neve és születési dátuma; 
- melyik időpontra szeretnétek jönni. 

Érkezés 15 perccel a visszaigazolt időpont előtt. Lemondás esetén kérünk mindenkit, hogy küldjön 
erről emailben tájékoztatást a regisztracio@apatsagisorfozde.hu email címre. 18 éven aluli 
személyeket is lehet regisztrálni, őket szeszes itallal nem szolgáljuk ki. 

A bővített túrára a jegyvásárlás menetéről szintén a regisztracio@apatsagisorfozde.hu email 
címen tájékozódhatsz.

Gyertek el hozzánk egy túrára, egy hideg sörre és egy jó falatra! 
Várunk minden érdeklődőt szeretettel!

 

A résztvevők az eseményen való részvétellel hozzájárulnak kép- és hangfelvétel rögzítéséhez.


