Éjszakai Halloween sörtúra a Dreher sörgyárában október 31-én

Október 31-én a Dreher Sörgyárak Halloween sörtúrát indít a látogatóknak. A szervezők megvilágított
gyárépülettel, gomolygó füsttel, kísérteties hangokkal és gazdag tartalommal várják a jelentkezőket az október
31-én, szerdán 20.30 és 22.00 órakor kezdődő sörtúrákra.

A gyárlátogatás során olyan helyekre is beléphetnek majd a regisztrált, nagykorú látogatók, ahova korábban még
nem volt lehetőségük, mint például a léhűtőpadlás vagy az öreg ászokpince. Kiderül majd, hogy milyen kapcsolat
van a sörfőzés és a boszorkányok között, vagy hogy kik is azok a léhűtők. A túrát, amelyre csak korlátozott
számban lehet jelentkezni, nem csak a legbátrabbaknak ajánlják a szervezők.

A Dreher Sörgyárak Halloween napi tematikus sörtúrájának alapját egy anekdota adja, amely szerint a
boszorkányság a serfőzéshez köthető. A középkorban a serfőzést leginkább a nők végezték, és amikor az üstben
elkészült a sör, egy sörpóznát vagy éppen seprűt helyeztek ki annak jelzésére, hogy náluk lehet sört kapni. A
vásárban mozgó árusokként kínálták a sört, és azért, hogy a tömegben kitűnjenek, hegyes, csúcsos kalapot
hordtak. A sörfőzéshez persze különféle gabonákat is tároltak, amely vonzotta a rágcsálókat, így adta magát a
macskatartás. A serfőzéshez később egy másik szakma, a léhűtőké is társult. Ilyen és hasonló érdekességekről
lesz szó a különleges gyárlátogatáson.

A Dreher sörgyára több mint 10 éve szervez sörtúrákat, amelynek során olyan állomásokat is érintenek, mint
például az erjesztő, a főépület, a palackfejtő üzem, a malátasiló, Európa egyik legszebb főzőháza, vagy éppen a
Sörmúzeum. Ez utóbbinak érdekessége, hogy egy kisebb kovácsműhelynek is otthont ad, ugyanis régen
lovaskocsikkal szállították a söröshordókat. A rendhagyó Halloween éjszakai túra új helyszínek felfedezésére is
alkalmat teremt. Kőbánya egyik, eddig nem látott turisztikai állomása, az Eiffel-tornyot és a Nyugati pályaudvar
tetőszerkezetét is tervező Eiffel iroda által megálmodott léhűtőpadlás vagy az öreg ászokpince is megnyitja kapuit
ezen a varázslatos éjjelen.

A tematikus Halloween éjszakai túrák október 31-én, szerdán 20.30 és 22.00 órakor indulnak a Dreher
sörgyárában és egy, a DreherFeszten debütált, forgalomban nem kapható különlegesség, a Dreher Red Ale
megkóstolásával végződnek. A túrákra csak korlátozott számban lehet jelentkezni. A programon 18 év feletti
látogatók vehetnek részt.

Regisztráció a Léhűtők és boszorkányok - Halloween sörtúra Facebook oldalon:
https://www.facebook.com/events/1850087151776220/
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