Odborná exkurze se žáky oboru Kuchař-číšník
Žatec – Karlovy Vary
Itinerář akce, aneb co vše jsme viděli, poznali, ochutnali, vychutnali, či přímo mlčky úžasem
sledovali:
1. den
 nás čekala prohlídka Žateckého pivovaru spol. s r.o. v Žatci,
 navštívili jsme Chrám Chmele a Piva v Žatci (Chmelařské Muzeum představuje na
ploše
 4.000 m² vývoj chmelařství od raného středověku do současnosti),
 komentovanou prohlídku města Žatec,
 osvěžili jsme se v místním bazénu,
 večer vychutnali Žatecké pivečko (jen ti nad 18 let) v místní krásné a stylové
restauraci,
 ostatní měli možnost alespoň přičichnout k Žateckému chmelu - označením Žatecký
chmel může být označen pouze jemný aromatický chmel Žatecký Poloraný
Červeňák.
2. den
 opustili jsme krásné městečko Žatec a přesunuli se do lázeňského města Karlovy Vary,
které jsou městem bohaté historie, léčivých pramenů i překrásné architektury, město
je jako stvořené pro odpočinek a relaxaci,
 v Karlových Varech nám byla umožněna jedinečná prohlídka Grandhotelu PUPP pětihvězdičkový Grandhotel Pupp je jeden z nejluxusnějších hotelů v České republice,
po většinu prohlídky jsme s úžasem procházeli vybrané hotelové pokoje včetně
císařského apartmá Franze Josefa, hotelovou kavárnu, restaurace, wellness a překrásný
slavnostní sál,
 nemohli jsme nevychutnat si procházku kolonádami, ochutnat léčivé prameny
a karlovarské oplatky a nasát atmosféru hlavní promenády Karlových Varů,
 naše poslední zastávka byla návštěva a prohlídka muzea Becherovky, včetně
ochutnávky (opět pro ty starší 18 let), holky dostaly alespoň limonádičku .
Slovy zúčastněných žáků
„Nejvíce se mi líbila prohlídka muzea Becherovky . Průvodkyně dobře vysvětlovala,
dostala jsem dvojitou limonádu, i když bych ráda i dvojitou dávku becherovky. Ale neříkám,
že jsem si neužila i ostatní prohlídky. Celý výlet byl krásný.“ Nikola K.
„Nejvíce mě zaujal hotel Pupp, byl jsem z něj unešený. Velice mě zaujala i exkurze
v Žateckém pivovaru a jsem rád, že jsem zjistil i jak se vyrábí bezlepkové pivo. Všem vám
moc děkuji za pěkné prožití dvou dnů.“ Patrik Š.
„Pro mě top byla ochutnávka v Žatci , prohlídka hotelu Pupp a labyrint v Chrámu Chmele
a Piva v Žatci.“ Zuzana B.
„Pivovar v Žatci byl nejlepší. Koupání a krásné ubytování. Překrásná věž, na kterou jsme
vyšplhali a viděli z ní celý Žatec a okolí, také labyrint v Chrámu Chmele a Piva v Žatci.“
Adrian R.
„Zaujal mě počet druhů žateckého piva a množství výroby.“ Dominik M.

„Nejvíce se mi líbil hotel Pupp, prohlídka muzea Becherovky. Ubytování v hotelu Černý Orel
bylo pěkné a celkově byl celý náš výlet super!! :-).“ Michael E.
„Nejvíc se mi líbily ochutnávky. Cesta byla taky fajn, byla sranda.“ Monika M.
Doslov učitelů
Děkujeme za úžasnou a pozitivní atmosféru, zájem o vše co jsme měli možnost vidět a zažít.
A takových žáků si ceníme .
Mgr. Ilona Straková
František Grill

