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Oktoberfest saatiin juhlittua Münchenissa, mutta Baijerin suurin kaupunki ei ole ainoa
matkakohde, jolla on tarjota paljon laatuoluiden ystävälle.
Hotellivarausten asiantuntija Hotels.com keräsi vinkit kaupunkeihin, joista löytyvät pitkät
panimoperinteet ja parhaat puitteet nauttia tuopillinen.
Helsinki, 29. syyskuuta, 2015 – Haluaisitko matkalle, jossa on mahdollista kokea aitoa
pubitunnelmaa parhaimmillaan? Vai kiinnostaisiko sittenkin olutfestivaalit tai historian ja
kulttuurin havina oluttuopin ohessa? Hotels.com™ listasi parhaat olutkaupungit ympäri
maailman.
Praha
Prahassa tuopit ovat edullisia – ja lähtökohtaisesti isoja! Matkaaja, joka haluaa tutustua
tsekkioluiden laajaan kirjoon, nauttinee Prague Beer Museum -pubin tarjonnasta: hanasta
kehutaan löytyvän kolmeakymmentä eri olutta. Hotel Metamorphis tarjoaa kirjaimellisemman
sukelluksen mallasjuoman maailmaan: beer spassa kylpyyn sekoitetaan luonnonmukaisia, oluen
valmistuksessa käytettäviä ainesosia. Kylvyn ohessa tarjoillaan – tietenkin – tsekkiläisistä
laatuhumalista valmistettua olutta. Kuvankauniista kaupunkimaisemasta voi nauttia tuopin
ääressä Letenské Sadyssa eli Letnán puistossa. Letna Beer Garden tarjoaa upeat näkymät yli
Vltava-joen ja Prahan historiallisen keskustan.
Brugge
Belgia tunnetaan erinomaisten luostarioluiden kotimaana; näihin juomiin tutustumisen
taustaympäristöksi on tuskin parempaa paikkaa kuin Brugge. Kaupunki on yksi parhaiten
säilyneistä keskiaikaisista kaupungeista Euroopassa: jouluna Bruggen katujen ja kujien tunnelma
on kuin saduista. Kaupungista löytyy myös maailman parhaiksi oluenpanijoiksi valitun De Struise
Brouwersin olutkauppa, josta hakea maistiaisia ja tuliaisia. Paras aika vierailla onhelmikuun
olutfestivaalien aikaan ja ihanteellisen yösijan tarjoaa Hotel Navarra, joka tarjoaa tasokasta
majoitusta ja johdatusta belgioluiden maailmaan vierailuilla De Halve Maanin panimoon.
Dublin
Vehreät ja usvaiset nummet, tanssijalan vipattamaan laittava kansanmusiikki, maanläheiset

ihmiset… ja tietenkin pubit ja tumma olut! Vaikka löydät Irlannista edelleen vaivatta tavernan,
josta saat eteesi Guinnessin ja lautasellisen pubiruokaa, ovat pienpanimot tuoneet uusia tuulia
mallasjuoman maailmaan Vihreällä saarella. Esimerkiksi Galway Bay Brewery laajentaa
irlantilaisten oluiden kirjoa ja tarjoilee niitä lukuisissa omistamissaan pubeissa. Dublinin
kulttuurinähtävyydet ja vilkas yöelämä ovat molemmat keskittyneet Temple Barin alueelle.
Irlantilainen pubikokemus on siis voimissaan – sen ytimeen pääsee yöpymällä vaikkapa O’Neills
Victorian Pub and Townhousessa, joka majoittaa vieraansa kodikkaisiin huoneisiin perinteikkään
pubin yläpuolelle.
Qingdao
Vuonna 1903 saksalaiset perustivat Kiinan ensimmäinen panimon maan länsirannikolle
Qingdaoon. Oluen, josta sittemmin muodostui maan tunnetuin, he nimesivät kaupungin mukaan.
Vuodesta 1991 asti Qingdaossa on järjestetty kansainväliset olutfestivaalit, joista on
neljännesvuosisadan aikana kasvanut Aasian suurimmat. Festivaaleilta löytyy niin suuria
brändejä kuin paikallisia erikoisuuksiakin. Oluen siemailun ohessa voi tutustua vuoden 2008
Pekingin olympialaisia varten uusittuun purjehduskeskukseen tai vierailla saksalaisten yli sata
vuotta sitten perustamassa panimossa, joka toimii nykyään olutmuseona. Erinomainen
hotellivaihtoehto keskustassa on Hilton Qingdao Golden Beach.
Portland
Yhdysvaltalaiset oluet eivät ole Euroopassa olleet suuressa huudossa, josta on “kiittäminen”
myös koomikkoryhmä Monty Pythonin legendaarista kanoottivertausta. Paras paikka luutuneiden
ennakkoluulojen haastamiseen on Portland, jota pidetään Yhdysvaltojen olutpääkaupunkina –
eikä syyttä. Kaupungista ja sen lähialueelta löytyy yli 80 panimoa ja luku kasvaa kuukausittain.
Portlandissa on laaja pubivalikoima ja siellä järjestetään vuosittain myös pienpanimoiden ja
orgaanisten oluiden festivaalit. Hotelli Monaco järjestää joka päivä pienpanimotuotteiden ja
viinien maistelutuokion.
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