Kroměříž
kulinářská
a relaxační
Přijeďte a staňte
se součástí toho,
co umí Kroměříž nejlépe
– propojovat minulost
se současností v jeden
nezapomenutelný celek.
www.vychodni-morava.cz/kromeriz
www.kromeriz.eu

Arcibiskupské sklepy

Láska prochází žaludkem
Ochutnejte nejen proslulé památky UNESCO, ale také něco opravdu dobrého z každodenní nabídky kroměřížských kuchařů, pekařů, sládků či vinařů.
Kroměříž nabízí milovníkům pohody mnohá potěšení pro tělo, duši
i chuťové buňky.
Místní šéfkuchaři jsou na své umění patřičně hrdí, ale jsou i soutěživí.
Každoročně pořádají prestižní gastrofestival, jehož návštěvu, pokud jste labužníky, byste neměli vynechat.
Buďte si jisti, že zde dostanete poctivé, a jak se na Hané říká „pořádné“ jídlo. Maso v různých podobách, brambory, zelenina, luštěniny i obilné kaše,
buchty, sýry (nejen tvarůžky) a lahodné omáčky – to je bohatý základ tradiční
hanácké kuchyně. K tomu něco sladkého, třeba typické hanácké buchty nebo
koláče. A k dobrému jídlu výtečné pivo.
Víte, že jsou v Kroměříži hned tři minipivovary, které vaří správně řízné pivo
v mnoha druzích? Dokonce se můžete na výrobu piva podívat a seznámit
se se všemi procesy, které vznik pěnivého moku provází. Povšimnul si toho
i redaktor New York Times, který zařadil Kroměříž a ochutnávku místního
piva do seznamu zážitků, za kterými se vyplatí vážit cestu do Evropy.
Už od 13. století se v Kroměříži vyrábí víno. A ne ledajaké, ale přírodní mešní
víno, které je určeno hlavně pro církevní obřady. Jak jinak ve městě, které
bylo po staletí letním sídlem olomouckých biskupů a arcibiskupů. Víno můžete ochutnat přímo v historických vinných sklepech pod Arcibiskupským
zámkem.
Gurmánské zážitky spojte s poznáváním nezaměnitelného kouzla středověkého města a jeho jedinečných zahrad, které lákají k dlouhým vycházkám.
Příjemnou únavu snadno setřesete v některém wellness centru.

Inspiraci pro třídenní pobyt
v Kroměříži najdete na další straně!

Třídenní inspirativní program

Zajímavost

Užívejte chutě Kroměříže.

V arcibiskupských sklepech najdete množství historických dřevěných sudů, z nichž největší pojme více než 19 tisíc litrů a je
třetím největším sudem na Moravě.

Doporučený čas návštěvy: jaro – léto – podzim
1. den
Příjezd, ubytování, podvečerní procházka malebnými uličkami centra města
s možností využít kostýmované prohlídky města s názvem Tajemství staré
Kroměříže (v červenci a srpnu každý pátek večer). Vychutnejte si tradiční
pokrmy inspirované mistrovsky vypracovanými postupy našich předků
v některé ze stylových restaurací v malebném centru města. Ochutnejte pivo
z místních minipivovarů.

DOPORUČUJEME
»» Moravia Food Festival Kroměříž
»» Dožínky Zlínského kraje – slavnosti chleba a perla Zlínska

2. den
Dopoledne prohlídka Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady. Získáte
obraz o jedinečnosti kroměřížské rezidence olomouckých biskupů a arcibiskupů, projdete si reprezentační sály zámku a budete mít možnost spatřit
historické jádro Kroměříže z ochozu zámecké věže. Projděte se ušlechtilým
krajinným parkem Podzámecké zahrady. V areálu Octárna si prohlédnete
originální lunety Maxe Švabinského určené pro pražské Národní divadlo.
V informačním centru vám poradí, kam na speciality moravské kuchyně
v moderním „kabátě“ a kam za relaxací do wellness centra.
3. den
Vydejte se do Květné zahrady a obdivujte neopakovatelné kouzlo její kompozice, zelené labyrinty, kolonádu, rotundu. Dobu oběda věnujte ochutnávce
místních specialit. Odpoledne vyrazte na výlet do přírody do nedalekého
pohoří Chřiby. Zvěřinu z místních lesů umějí zdejší kuchaři skvěle upravit.

Jeden z místních minipivovarů...
Informace a kontakt
Pro bližší informace o turistické nabídce města Kroměříže se obracejte na Turistické informační centrum Kroměříž, Velké náměstí 115
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