Ciucaș a deschis Berăria favorită a naturii în Brașov

Sâmbată, 20 aprilie, Ciucaș a deschis Berăria favorită a na turii în Brașov. Pe
lângă spectacolul de muzică folk și demonstrația de dans step, invitații au
avut parte de surprize, concursuri și de specialitatea berăriei, bere Ciucaș
proaspătă.
Noul local este realizat special pentru brașovenii și turiștii care vizitează orașul, persoane
care știu să prețuiască natura și frumusețile sale. Pentru ca ei să se bucure pe deplin de
berea Ciucaș proaspăt sosită din fabrică, localul păstrează atmosfera caldă a ieșirilor cu
prietenii și senzațiile bogate specifice naturii.
„Am hotărât să lansăm Berăria Ciucaș pentru ca Brașovul să cunoască povestea mărcii pe
care o găzduiește de peste 30 de ani. Să poată simți ceea ce înseamnă, în procesul de
fabricare al unei beri, armonia cu natura și atenția la ingrediente. Pentru noi a fost important
ca localul să fie, într-un fel, super-natural: luminos, înconjurat de lemn și verdeață, îmbogățit
cu tot ceea ce înseamnă natura pentru noi. Iar activitățile pe care le-am pregătit pentru
lansare amintesc, și ele, de serile petrecute în mijlocul naturii, ascultând muzică folk, bând
bere în jurul unui foc”, a declarat Loredana Atomulesei, Channel Manager, Ursus Breweries.
Începand cu ora 20.00, Vasile Șeicaru și Ducu Bertzi au cântat piesele ce i-au făcut
cunoscuți, succesiv, în cele două săli ale berăriei. În plus, oaspeții au fost invitați să se
implice și intr-o serie de activități-surpriză, care i-au ajutat să se bucure de atmosfera
specifică Berăriei Ciucaș.
Berăria Ciucaș are peste 200 de locuri și se află în
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centrul vechi al Brașovului, în str.

Notă:
Ursus Breweries, parte agrupului SABMiller plc, este unul dintre cei mai mari producători de bere din România. Marcile Ursus
Breweries sunt: URSUS, Timişoreana, Ciucaş, Peroni Nastro Azzurro, Grolsch, Azuga, Redd’s, Stejar și Pilsner Urquell.
SABMiller plc este una dintre cele mai mari companii de bere din lume, cu participaţii în societăţi producătoare de bere sau
acorduri de distribuţie pe 6 continente. Mărcile Grupului includ beri premium internaţionale, cum ar fi Grolsch, Miller Genuine
Draft, Peroni Nastro Azzurro şi Pilsner Urquell, precum şi o gamă excepţională de mărci locale cu poziţii de lider, precum Aguila,
Castle, Miller Lite, Snow şi Tyskie. În afara SUA, SABMiller plc este, deasemenea, una dintre cele mai mari companii din lume
care îmbuteliază produse Coca-Cola.
Pentru mai multe informaţii despre Ursus Breweries vă rugăm să vizitați: www.ursus-breweries.ro.
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