Vážení výletníci a cestovatelé,
hledáme partu 30‐40 rozhodných lidí za účelem prohlídky výrobního závodu HYUNDAI, pivovaru RADEGAST
v Nošovicích a domácí hostinec a minipivovar U Koníčka v nedalekých Vojkovicích.
 Pojďte s námi navštívit nejmodernější automobilku v Evropě rozléhající se na ploše 200ha. Investice do

vybudování tohoto gigantu spolkla 1,12 mld. EUR (tj. cca 30 000 000 000,‐Kč) a vyrobí se zde 300 000
vozidel za rok. Exkurze probíhá v pátek v době 8‐11h, trvá cca 1,5h a je ZDARMA. Bližší info na:
http://www.hyundai.cz/o‐nas/navsteva‐zavodu

 Dále bude následovat návštěva pivovaru RADEGAST v těsné blízkosti výrobního závodu HYUNDAI. Během
120min je v pivovaru možné vidět vlastní výrobu sladu, dále stáčírnu s kapacitou až 50tisíc lahví za hodinu,
varnu s pivovarskými pstruhy dohlížející na kvalitu vody z nedaleké přehrady Morávka a další zajímavosti. Na
závěr bude připravena ochutnávka piva v degustační věži s výhledem na Beskydy. Vstupné 70,‐Kč. Více na:
http://www.radegast.cz/nas‐pivovar/
 Po cestě zpět jako pozdní oběd (cca v 15h) navštívíme nedaleký vyhlášený místní hostinec a minipivovar „U
Koníčka“ s výbornou českou kuchyní a vlastním domácím pivem. Pivovar má na kontě několik ocenění ČESKÝCH
SLÁDKŮ. Mimo základních piv RYZÁK 11%, VRANÍK 12%, GROŠÁK 14% a RYZLER 7% s příchutí, zde vaří i různé
sezónní speciály jako medový SRŠEŇ 14%, extra MUSTANG 18%, tmavý VOSA 15%, extra hořký NETOPÝR 14% a
další.. Všechny piva jsou nepasterizované a nefiltrované! Samozřejmostí je možný nákup piva v 1L PET lahvi
jako dárek nebo k nedělnímu obědu ;)
Vzhledem k pestrosti nevšedních zážitků se dovolená v podobě pátečního volna rozhodně vyplatí! Pouze včasná
rezervace Vám zajistí účast na této akci s dobrou partou lidí.

POZOR!!!
Termín zájezdu bude upřesněn společně s cenou dopravy dle počtu nahlášených a volných termínů.
Vzhledem k obrovskému zájmu o exkurzi v závodě HYUNDAI (zájezdy nejen z ČR, ale i okolních států jako SR,
Polsko, Rakousko, Německo,..), jsou termíny zamluvené půl roku dopředu!!! Termín výletu bychom chtěli
směrovat na září 2014 za předpokladu nahlášených rezervací do konce března 2014!!!
Prosíme o včasnou rezervaci na: vyletysosuvka@seznam.cz nebo osobně
Budeme se těšit!
Petr VAŠÍČEK & Richard HÉDL

