
Chętnie zorganizujemy warsztaty w dowolnym miejscu w Polsce z uwzględnieniem Państwa indywidualnych potrzeb.

Cervesario, piwny ekspert i degustator, zaprasza na spotkanie z wielkim wspaniałym 
światem piwa. Pokaz cervesario to łyk piwnej wiedzy z garścią chmielu i słodu w tle, z barwną 

opowieścią o smakach i aromatach piwa, dopełniony sztuką degustacji.

piwne 
ciekawostki

produkcja, historia, 
fakty

sztuka doboru 
szkła

style piwasztuka degustacji

W programie:

WARSZTATY DEGUSTACJI 

Czas trwania: ok. 2 godziny

Dla grup liczących 15 osób i więcej termin wieczornych warsztatów do ustalenia. Dla osób indywidualnych 
warsztaty są organizowane w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 20.00. Jeśli nie zbierze się 15-osobowa 

grupa zaproponujemy inny termin.

Warsztaty cervesario połączone ze zwiedzaniem Tyskich Browarów 
Książęcych to znakomity pomysł na prezent. Vouchery można nabyć  
w sklepiku Muzeum.

Informacje i rezerwacja:

tel. +48 32 327 84 30 e-mail: wycieczki.tyskie@kp.pl ul. Katowicka 9, 43-100 Tychy
www.zwiedzbrowar.pl



PUB MUZEUM TYSKICH BROWARÓW KSIĄŻĘCYCH

warsztaty cervesario dla grupy 15-29 osób 
oraz osób indywidualnych

69 zł / os.

warsztaty cervesario dla grupy >30 osób 59 zł / os.
dodatkowo można zamówić stolik koneserski z piwami 
świata i indywidualnymi konsultacjami z cervesario
dla grup liczących 15 - 29 osób
dla grup liczących od 30 osób

600 zł
800 zł

wynajęcie zabytkowego pubu Muzeum Tyskich Browarów 
Książęcych od 20.00 - 24.00 1000 zł
warsztaty cervesario w innym miejscu prosimy o kontakt

Cennik:

* Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23 proc. VAT  

Informacje i rezerwacja:

tel. +48 32 327 84 30 e-mail: wycieczki.tyskie@kp.pl ul. Katowicka 9, 43-100 Tychy
www.zwiedzbrowar.pl

Pub mieści się w piwnicach dawnej kaplicy ewangelickiej, obecnie Muzeum. 
Wynajęcie pubu możliwe jest od poniedziałku do soboty w godzinach 20.00 – 24.00. 

Organizujemy kolację w formie ciepłego i / lub zimnego bufetu.
W ramach wynajęcia pubu dostępny jest sprzęt do odtwarzania muzyki i prezentacji 

oraz mikrofon bezprzewodowy.

liczba miejsc siedzących: ok. 60


