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neregistrovaný uživatel
Nastavit jako navštívený
objekt

Pivovarské muzeum
Tweet

adresa:
web:
e-mail:
telefon:

Zábřežská 265, 788 33 Hanušovice
Fotografie

www.pivovarskemuzeum.cz/muzeum

QR kód

Pohled z ulice

muzeum@holba.cz
724 776 384
50°4'6.44"N 16°55'39.33"E
400m nad mořem

GPS:

Zajímavosti v okolí

nejbližší geosrandy

Žlebský vodopád

Stamichmanova štola

3 km

11 km

Objev tajemství bývalé uranové štoly,
která je obývána vládcem hor
Stamichmanem a jeho pomocníky...
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Všechny fotografie

Turistický objekt
Mapa

Dopravní dostupnost

Ubytování

Turistické objekty v okolí

Ceník a slevy
Popis:

Kategorie:

Muzeum

Akce v okolí

Restaurace

Bezbariérový přístup

Historie počasí

Jídelní / nápojový lístek

Expozici zajímavě oživují dvě voskové figuríny sládka a štamgasta v životní velikosti.

muzeum

Certifikáty a členství:

člen Asociace muzeí a galerií ČR
Služby:

Jazyky personálu:
Akceptované platby:

akce na objednávku, bezbariérové WC, bezplatné WiFi, boxy na kola, dětský koutek, občerstvení, prodej dárkových poukazů, prodej drobností
a suvenýrů, prodej odborné literatury, prodej turistických vizitek, prodej turistických známek, průvodcovské služby v okolí, rezervace ubytování v
okolí, svatby a jiné oslavy, WC
český
hotově české koruny

Rok prvního
zpřístupnění:

2010

Rok výstavby:

2010

Rok rekonstrukce:

2014

Prohlídkové trasy / expozice

Popis:

Expozice muzea zajímavě mapuje vývoj pivovarnictví na Hanušovicku. Prohlédnete si historické exponáty, nástroje a zařízení, které se kdysi
při výrobě piva používaly, dřevěné sudy, staré sladovnické lopaty, hoblíky nebo historická výčepní zařízení. Uvidíte oprávnění k vaření piva,
které dokládají staré právovárečné listy na pergamenu i listy tovaryšské. Kromě vlastní výroby piva expozice seznamuje se surovinami, pro
výrobu zlatého moku nezbytnými, a připomíná i jejich složitou dopravu v době koňských povozů.

Zpřístupnění:

Otevírací doba:
(GMT +1)

květen-září Út-So 10:00-16:00 (s průvodcem)
leden-duben, říjen-prosinec Út-Pá 10:00-16:00 (s průvodcem)
Před návštěvou objektu doporučujeme si pro jistotu ověřit aktuálnost otvírací doby na webových stránkách objektu či telefonicky u provozovatele.

Právě teď uzavřeno dle otevírací doby
Doba prohlídky: 30 min.
Jazyky:
Audioprůvodce:
Výstavní obor:
Minimální / maximální
počet osob na
průvodce

Doporučte známému

průvodce (český), tištěný průvodce (anglický, německý, polský), popisky (český)
český
pivovarnictví, potravinářství / zemědělství / pěstitelství / chovatelství
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Opravte údaje

Nejbližší koupání

Doplňte fotografie

Wellness Hotel Diana

Vaše jméno:*
Váš e-mail:*
7 km

E-mail známého:*
Více adres oddělte čárkou
S doporučením odeslat fotografii zobrazenou u střediska
Text zprávy:

dětské hřiště, fitness centrum / posilovna pro
veřejnost, stolní tenis vnitřní, paintballové hřiště,
minigolf venkovní, půjčovna sportovních potřeb a
vybavení, masáže pro veřejnost, masáže pouze
pro ubytované, sportovní hala / tělocvična, vířivka
vnitřní pro veřejnost, minikárová dráha ve svahu,
squash, obora pro lov zvěře, sauna pro veřejnost,
fitness centrum / posilovna pouze pro ubytované,
koupaliště / bazén venkovní pro veřejnost,
sportovní hřiště venkovní, bazén krytý pro
veřejnost, travní sjezdovka, úschovna kol
Velké Losiny

Zajímavosti v okolí
I'm not a robot

Nový hrad (Furchtenberg) - zřicenina
hradu

reCAPTCHA
Privacy - Terms

Hanušovice

Odeslat

3 km

Hodnoťte přes Facebook

Nejbližší restaurace

Hodnoťte přes formulář

Pivovarská restaurace

0 komentářů

restaurace, letní terasa / zahrádka

Seřadit podle Nejstarší

Hanušovice
v objektu

Přidat komentář...

Nejbližší informační centrum
Turistické informační centrum
Hanušovice

Možnost hodnocení ubytovacích služeb mají pouze návštěvníci, kteří použili náš rezervační systém k
objednávce služeb v dotyčném zařízení.

947 m

Počasí - Olomouc

dnes (15:30)
3°C

zítra
7°C

pondělí
6°C

úterý
11°C
Zdroj: počasí Meteocentrum

nahoru

tisk

pdf

přidat k oblíbeným
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