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Porissa pöhisee positiivisesti – pienpanimokierros bussilla
Porissa pöhisee tänä kesänä, kun porilaiset pienpanimot avaavat ovensa.
Pienpanimokierroksella oluiden ystävät pääsevät tutustumaan neljän porilaisen pienpanimon
toimintaan ja käsityöoluiden valmistukseen. Kesällä kerran kuussa perjantaisin toteutettavien
kierrosten kohteisiin kuuluvat Beer Hunter’s, Ruosniemen panimo, Moose on the Loose Brewing
ja Rocking Bear Brewers.
Pori – Pienpanimoiden pääkaupunki
Pienpanimokierroksille pääsee tänä kesänä ensimmäistä kertaa ja ne ovat oiva tilaisuus
uppoutua porilaiseen panimokulttuuriin. Kierroksen pienpanimot ovat porilaiseen tyyliin
uniikkeja, joten reissulta löytyy varmasti jotain uutta.
–Kierros on tarkoitettu matkailijoiden lisäksi myös porilaisille, sillä se tarjoaa useita
mielenkiintoisia tarinoita ja palasia historiaa, matkailupäällikkö Maria Suomivirta kuvailee.
Panimoiden historia on Porissa vahva, sillä panimotoimintaa on ollut täällä aina ja on edelleen.
–Koska Porissa on vahvat oluentekemisen juuret, on hienoa, että juuri täällä jatketaan perinteitä
ja päästään tällaisella kierroksella siihen tutustumaan, kierroksen vetäjä Mika Tuhkanen Beer
Hunter’sista kertoo.

Laadusta ei tingitä, sillä mukana olevien panimoiden tuotteet ovat keränneet useita palkintoja.
Tuhkanen perehdyttää kierroksella kuulijat käsityöoluiden valmistuksen mielenkiintoiseen
maailmaan.
–Tuotteita voi myös ostaa matkalta mukaan, Tuhkanen lisää.
Kierros kuljetaan bussilla, ja se kestää noin 3 tuntia. Liput kierrokselle maksavat 35€/hlö. Liput
varataan etukäteen Visit Porin verkkokaupasta: shop.visitpori.fi. Kierroksen ikäraja on 18 vuotta.
Kierroksia on mahdollista varata myös omalle ryhmälle (15-20 hlö) haluttuun ajankohtaan,
lisätietoja info@visitpori.fi tai matkailuneuvonnasta Visit Pori, Itäpuisto 7.
Kierrokset perjantaisin:
27.4., 25.5., 15.6., 6.7., 24.8.
Kierroksen kesto: 3 - 3,5 t
Aika: klo 16- n.19.30
Kokoontuminen: Panimoravintola Beer Hunter´s, Antinkatu 11
Hinta: 35 eur/hlö.
Minimi 8 hlöä, maksimi 20 henkilöä
Sisältää: olutesittelyn/koulutuksen, bussikuljetuksen ja oppaan
Liput: Ennakkoon verkkokaupastamme shop.visitpori.fi
Järjestämme mielellämme haluttaessa medialle testikierroksen sovittuna ajankohtana, olethan
yhteydessä!
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----------------------------------Lisätietoja: Matkailupäällikkö Maria Suomivirta, p. +358 (0)44 701 7920,
maria.suomivirta@visitpori.fi.
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