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Już od najbliższej niedzieli, 8 listopada Browar Lubicz przygotował dla swoich gości
wyjątkową atrakcję. Nawiązując do historii miejsca we współpracy z krakowskimi
przewodnikami zorganizowane zostanie dla zainteresowanych gości, bezpłatne
zwiedzanie miasta szlakiem miejsc, w których lubili odpoczywać i bawić się krakowianie.
Wydarzenie jest dostępne dla wszystkich gości, którzy odwiedzą Browar Lubicz w trakcie
niedzielnego obiadu. Co tydzień o godzinie 15:00 z Browaru będzie wyruszała wycieczka, w
trakcie której przewodnik miejski przybliży zainteresowanym osobom historię krakowskich
miejsc związanych z rozrywką na przestrzeni stuleci. Będzie można zobaczyć miejsca zarówno
dobrze znane jak i poznać wiele już niefunkcjonujących, a będących swego czasu
najpopularniejszymi atrakcjami dla mieszkańców. Wśród proponowanych punktów wycieczki
wymienić można m.in.: Park Strzelecki , siedzibę Bractwa Kurkowego, w której organizowane
były m.in. bale i uczty, a także Pawon czy Jamę Michalika.
Nie zabraknie oczywiści informacji związanych bezpośrednio z Browarem Lubicz, wpisanym
bardzo mocno w historię miasta. Uczestnicy nie tylko dowiedzą się jak funkcjonował on na
przestrzeni wieków, ale również poznają tajniki warzenia piwa i ich rodzaje.
„Chcemy pokazać mieszkańcom Krakowa, że ciekawe formy rozrywki od zawsze wpisane były
w historię miasta, a krakowianie lubili się bawić i odpoczywać. Jest wiele miejsc, o których nie
słyszały nie tylko osoby, które mieszkają tu od kilku lat, ale również rodowici krakowianie. Są to
miejsca często niesłusznie zapomniane, którym można nadać nowego znaczenia. Chcemy dać
uczestnikom wycieczek możliwość ich poznania wraz z przewodnikami, którzy wprowadzą ich w
świat ciekawych historii Krakowa na przestrzeni wieków. Od samego początku istnienia
Browaru Lubicz kładziemy nacisk na prezentowanie historii tego miejsca i organizujemy
wycieczki dla naszych gości, teraz chcemy wyjść również poza nasze mury i pokazać inne
zakątki Krakowa.” - mówi Łukasz Klimasiński, Prezes Browaru Lubicz.
Pierwsza wycieczka z cyklu Browar Lubicz rozrywkową historię odbędzie się w najbliższą
niedzielę, 8 listopada o godzinie 15:00. W razie niepogody organizator proponuje rozwiązanie
alternatywne, spotkanie z przewodnikiem w Browarze Lubicz, który opowie historię miejsc i
przybliży życie rozrywkowe krakowian w przeszłości.
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