Kroměříž
kulinarna
i rekreacyjna
Przyjdźcie i bądźcie
częścią tego, co potrafi
Kroměříž najlepiej
-połączenie przeszłości z
teraźniejszością w jedną
niezapomnianą całość.
www.vychodni-morava.cz/kromeriz
www.kromeriz.eu

Piwnice Arcybiskupie

Mówi się, że miłość
przechodzi przez żołądek
Spróbujcie smak nie tylko słynnych zabytków UNESCO, ale także czegoś
naprawdę smacznego z codziennego menu tutejszych kucharzy, piekarzy,
piwowarów i winiarzy. Kroměříž oferuje miłośnikom dobrego samopoczucia wiele przyjemności dla ciała i duszy, ale również dla podniebienia.
W restauracjach Państwo na pewno otrzyma uczciwe (w regionie Hana
mówią „pořádné“) jedzenie. Mięso w różnych formach , ziemniaki , warzywa, różnego rodzaju ziarna i zboża, bardzo smaczne sery i pyszne sosy
– tj. bogata baza tradycyjnej Hanáckiej kuchni. Do tego coś słodkiego, jak
typowe ciasta z regionu Haná – „buchty“ czy „koláče“. I do dobre jedzenia
należy pyszne piwo. W Kromierzyżu są trzy małe browary , które produkują
wiele gatunków piwa. Można nawet oglądać produkcję piwa i dowiedzieć
się o procesach , które towarzyszą powstawaniu piwa. Redaktor New York
Times wpisał Kroměříž i degustację lokalnych piw do listy doświadczeń, dla
których warto zrobić wycieczkę do Europy.
Lokalni kucharze są dumni ze swojej sztuki, ale również lubią konkurencje,
rywalizacje, konkursy. Organizują coroczne prestiżowe gastrofestivale.
Wizytę polecamy wszystkim smakoszom.
Od 13 wieku w Kroměříži produkowane wino. I to nie tylko jakieś zwykłe
wina, ale naturalne sakralne wina, które są przeznaczone przede wszystkim
dla ceremonii religijnych. Jestesmy przeciez w mieście, które przez lata było
letnią rezydencją biskupów i arcybiskupów ołomunieckich. Wina można degustować bezpośrednio w zabytkowych piwnicach Zamku arcybiskupskiego.
Te piękne doświadczenia proponujemy połączyć z odkrywaniem niepowtarzalnej magii średniowiecznego miasta i jego unikalnych ogrodów, które są
doskonałym miejscem na długie spacery. Przyjemnego zmęczenia łatwo
pozbędziecie się w niektórym z Wellness Centrum.

Inspirację do pobytu w Kromierzyżu
i okolicach można znaleźć na następnej stronie!

Trzydniowy program dla inspiracji

Ciekawość

Uciesz się smakami Kroměříže.

W piwnicach arcybiskupskich znajduje się wiele historycznych
drewnianych beczek, największa z nich może pomieścić ponad 19 tysięcy litrów i jest jedną z największych w Republice
Czeskiej.

Zalecany czas na wizytę: wiosna - lato – jesień
Pierwszy dzień
Przyjazd, zakwaterowanie, podwieczorny spacer po malowniczych uliczkach
w centrum miasta, z możliwością korzystania z wycieczki w kostiumach historycznych o nazwie Tajemnice starej Kroměříže (wieczorem każdy piątek
w lipcu i w sierpniu). W niektorej z restauracji w zabytkowych kamienicach
na rynku można sprobówać tradycyjne dania inspirowane przepisami kulinarnymi w mistrzowski sposób opracowanymi przez naszych przodków.
Zapraszamy także na piwa z lokalnych małych browarów.
Drugi dzień
Przed poludniem zwiedzanie Zamku arcybiskupskiego i Podzámecké zahrady (Ogrodu w podzamczu). W dużych salach reprezentacyjnych można
zdobyć obraz wyjątkowości Kromierzyżu - rezydencji biskupów i arcybiskupów ołomunieckich. Z wieży zamku warto zobaczyć zabytkowe centrum
Kroměříže. Więc zapraszamy do spaceru w szlachetnym parku Podzámecké
zahrady. Na terenie Octárny (Octowni) można obejrzeć oryginalne obrazy
Maxa Švabinský-ego przeznaczone do Teatru Narodowego. W Centrum
Informacji Turistycznej na pewno poradzą gdzie wybrać się za delikatesami kuchni morawskiej w nowoczesnym „płaszczu“ i gdzie się zrelaksować w
Wellness Centrum.

Polecamy
»» Festiwal żywności - Moravia Food Festival Kroměříž
»» Dožínky Zlínského kraje (Dożynki Zlínskiego regionu) –
Święto chleba i perełka regionu
»» Jarmarki – ten pierwszy tradycyjnie odbywa się na tydzień
przed Wielkim Piątkiem i rozpoczyna sezon jarmarków w
Kromierzyżu.

Trzeci dzień
Warto wybrać się w Kwiatny Ogród i podziwiać niepowtarzalny urok, zielone
labirynty, promenadę, rotundę. Idealnym obiadem będą różne dania przygotowane z „tvarůžků“ ( słynnego regionalnego aromatycznego sera). W godzinach popołudniowych proponujemy wybrać się na wycieczkę do pobliskich
gór Chřiby. Dziczyznę z bliskich lasów potrafią miejscowi kucharze bardzo
dobrze przygotować.

Jeden z lokalnych minibrowarów ...
Informacje i kontakt
Więcej informacji o ofercie turystycznej miasta Kroměříž w Centrum Informacji Turystycznej Kroměříž, Velké náměstí 115.
Pytania można zadawać także drogą telefoniczną lub mailową (tel. 573 321 408, e-mail infocentrum@mesto-kromeriz.cz).
www.kromeriz.eu; www.vychodni-morava.cz; Pracownicy Centrum Informacji Turystycznej chętnie pomogą.
Opublikowane przez Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, J.A.Bati 5520, 761 90 Zlín, turistika@vychodnimorava.cz we współpracy z miastem Kroměříž.
Opracowanie graficzne i teksty: DRING Consulting s.r.o., Zdjęcia: DRING Consulting s.r.o., Vít Kovalčík, Archiwum Domu Kultury Kroměříž,
Archiwum miasta Kromierzyż i archiwum innych przedmiotów. Nie na sprzedaż!

