Kaupungit, joita oluen ystävä ei voi ohittaa
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Helsinki, 27. syyskuuta, 2016 – Huomenna, keskiviikkona 28. syyskuuta vietetään Juo olutta päivää. Majoitusalan asiantuntijat Hotels.comilla™ listasivat tämän kunniaksi ikonisia kaupunkeja
Euroopasta ja hieman kauempaakin, joissa oluen ystävän kannattaa vierailla nauttimassa
mallasjuomia. Kohtuudella, tietenkin!

Praha, Tšekki
Tšekki on kulttuuririkas maa Euroopan ytimessä, mutta se ansaitsee myös paikan oluen pitävien
sydämissä: ensimmäinen pilsneri on alunperin kotoisin Tšekin alueelta ja maa on tuottanut
maailmalle lukuisia upeita oluita sekä ruokakulttuurin, jonka kylkiäisenä kelpaa hyvin tuopillinen.
Prahassa oluen nauttiminen on lämpimillä keleillä parhaimmillaan kaupungin monissa beer
gardeneissa. Näistä erityismaininnan ansaitsee Letenské Sadyn eli Letnán puiston beer garden,
josta avautuvat upeat maisemat koko kaupungin yli. Jos kaipaa monipuolista katsausta
tšekkioluisiin, Prague Beer Museum täyttänee vaativankin vieraan standardit: hanasta on
saatavilla 30 erilaista olutta.
Prahassa olutta voi juoda, mutta siihen voi tutustua muullakin tapaa: olutkylvyn kautta!
Kylpyveteen sekoitetaan olutta ja sen raaka-aineita, jotka hellivät ihoa ja jättävät sen sileäksi.
Hotel Metamorphis tarjoaa laatumajoituksen lisäksi myös beer spa -kokemuksen.

Brugge, Belgia
Bruggen voi sanoa tuottaneen maailmaan paljon olutta: 1400-luvulla kaupungin muurien
sisäpuolella toimi peräti 54 panimoa. Historian saatossa pienemmät panimot ovat kadonneet –
nykyään kaupungissa on kaksi toimivaa panimoa, De Halve Maan ja Fort Lapin. Olutmatkailijalle
Brugge on kuitenkin edelleen loistovalinta, sillä siellä voi paneutua samalla niin belgialaisten
luostarioluiden hienouksiin kuin upeasti säilyneeseen keskiaikaiseen arkkitehtuuriin ja
rakennuksiin: kaupungin keskusta kuuluu ansaitusti Unescon maailmanperintökohteisiin.
Vierailija voi sivistää itseään mallasjuoman historiasta ja saloista Bruggen olutmuseossa ja
nauttia tapahtumatunnelmasta vierailemalla helmikuun olutfestivaaleilla.

Yösijaksi voi suositella Hotel Navarraa: neljän tähden majoitus, sijainti kaupungin ytimessä ja
hotellin tarjoama panimovierailu- ja olutkierrospaketti takaavat mukavan ja vaivattoman
mahdollisuuden nauttia Bruggen hengestä ja belgioluista.

Dublin, Irlanti
Irlanti tuo monille nopeasti mieleen vihreät nummet, ainutlaatuisen kelttimusiikin ja tietenkin
pubit ja niissä tuopit täynnä tummaa olutta. Maan oluttarjonta ei kuitenkaan koostu enää
pelkistä klassisista mallasjuomabrändeistä: Irlannin yli on pyyhkäissyt viime vuosina
olutvallankumous, jonka seurauksena pienpanimosektori on kasvanut kolminkertaiseksi.
Dublinista löytyy jo paljon pubeja, jotka keskittyvät tarjoilemaan vain niin sanottuja
käsityöläisoluita (eng. craft beer) – esimerkiksi The Beer Marketin listoilta löytyy vain oluita ja
niistäkin jopa 90 % on merkkejä ja laatuja, joita et muualta Irlannista löydä.
Dublinin olutkulttuuria ei tietysti ole myllerretty täysin uusiksi. Perinteisempään ja
historiallisempaan tunnelmaan pääsee vaikkapa majoittumalla O’Neills Victorian Pub and
Townhousessa: viktoriaanisen pubin yläkerrasta löytyy matkailijoille hyvin sisustettuja ja
moderneilla mukavuuksilla varustettuja hotellihuoneita.

Qingdao, Kiina
Euroopassa nautitaan lukuisista olutfestivaaleista, mutta osataan sitä maailmallakin. Qingdaon
kansainväliset olutfestivaalit ovat 3-4-viikkoinen “Aasian Oktoberfest”. Qingdaon olutkulttuurin
juuret juontavat paljolti 1800-luvun loppuun ja 1900-luvun alkuun, jolloin alue oli saksalainen
siirtokunta. Saksalaissiirtolaiset perustivat 1903 kaupunkiin sittemmin maailmanmaineeseen
nousseen Tsingtaon panimon. Qingdaon olutkulttuuriin liittyy omintakeisia piirteitä: olutta
saatetaan ostaa pullon sijaan myös muovipusseissa. Rannikkokaupungin suosikkeihin kuuluu
myös simpukoiden syönti ja uiminen: vaikka terveysasiantuntijat varoittavatkin tällaisen ruokaja juomakulttuurin epäterveellisyydestä, paikalliset eivät hevillä suosikeistaan luovu.
Hilton Qingdao Golden Beach tarjoaa ylellistä ja mukavaa majoitusta kohtuuhintaan.

Portland (Maine), Yhdysvallat
Yhdysvaltalaisilla oluilla on usein maine mietoina, suurpanimoiden tuottamina mallasjuomina,
mutta viime vuosina tilanne on alkanut muuttua. Pienpanimot ovat lisääntyneet kulovalkean
tavoin ja kattavat jo 12 % maan olutmarkkinoista. Mainen osavaltion suurin kaupunki Portland on
Yhdysvaltain parhaita kaupunkeja tutustua uuteen oluttrendiin: kaupunkia on pidetty maailman
ykköskohteena käsityöläisoluiden saralla. Myös kaupungin ulkopuolelta löytyy kattava valikoima
panimoita, joissa voi vierailla maistiaisilla. Mainesta löytyy myös useampiakin olutfestivaaleja.
Portlandin ulkopuolella Ogunquitin pikkukaupungissa sijaitseva Meadowmere Resort on oluen
ystävän majapaikka. Meadowmere tarjoaa paikallisiin oluihin keskittyvää ruokapakettia, jossa
opit, miten käsityöläisoluet ja herkulliset ruokalajit yhdistyvät parantaen makukokemusta
entisestään.

Muista tutustua Hotels.comin aitojen asiakkaiden kirjoittamiin arvosteluihin, joita löydät kaikista
tässä suositelluista hotelleista.
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