
PROGRAM 

MALTMAGNUS EVENT – ITALY BEERCATION 

 

ONSDAG 

Du hämtas upp med buss på Pisa Flygplats som tar dig till Agriturismo San Ottaviano där vi checkar in under e.m. 

20.00 Välkomstmiddag i restaurangen, ägarna presenterar även sin gård. 

 

TORSDAG 

07.30 (Frivilligt) Hike med Veronica, Kommunikatör på MaltMagnus i de vackra omgivningarna. 

08.00-09.30 Frukost i restaurangen 

10.00 Första seminariet startar i restaurangen – MaltMagnus presenterar vår verksamhet. 

11.30 Rundtur i bryggeriet med Francesco inkl. provning av hans sortiment. 

13.00 Lunch samt efterföljande fritid. 

18.00-23.00 Andra seminariet startar i restaurangen – Toscanska öl med Renato Nesi 

 

FREDAG 

07.30 (Frivilligt) Hike med Veronica. 

08.00-09.30 Frukost i restaurangen. 

10.00 Bryggning med Francesco i bryggeriet Grupp 1 (vi delar upp deltagarna i två grupper om antalet deltagare är 

fler än 15 på varsin dag, Grupp 2 har fritid). 

13.00 Lunchpaus för Grupp 1. 

14.00-17.00 Vi fortsätter bryggningen. 

 

LÖRDAG 

08.00-09.30 Frukost 

10.00 Bryggdag för Grupp 2 om vi delar gruppen, annars fritid. 

13.00 Lunch 

20.00 Avskedsmiddag 

 

SÖNDAG 

08.00 Frukost 

Förmiddag Vi tar shuttlebussen tillbaka till Pisa flygplats. 

 

 

 

 

 

 



SAN OTTAVIANO 

San Ottaviano ligger naturskönt men avsides, detta innebär att man behöver bil om man ska åka iväg för att 

turista/äta. Vi rekommenderar därför att hyra bil på flygplatsen för dig som vill ta dig runt på din fritid. 

Det finns även en mängd aktiviteter på hotellet, allt från pool till ridning. Restaurangen har öppet 19.00 – 21.00 vid 

förbokning. Spana in aktiviteter och omgivningarna samt deras tips på stränder m.m. som finns i närheten på deras 

hemsida. 

Närmaste stad är vackra medeltidsstaden Suverto. Vi rekommenderar ett besök på Gelaterian Gallo Golosone, de har 

fantastisk gelato! Vi drömmer fortfarande om lakritsgelaton! Det är ca 30 min biltur till närmaste strand. 

Hotellets hemsida: https://sanottaviano.it 

 

VINPROVNING 

Den som vill kan även följa med på en vinprovning (vi är ju ändå i Toscana!) till en av de bästa lokalt närliggande 

vingårdarna. Vinprovningen ingår ej i eventets ordinarie program och betalas på plats och kommer genomföras under 

lördagen om vi är en mindre deltagargrupp på plats, alternativt fredag och lördag när den andra gruppen brygger öl i 

bryggeriet. Antalet platser i vår minibuss är begränsat till max 8 per gång = först till kvarn. 

Pris: ca 300 kr/person 

 

MALTMAGNUS AB 

Östra Åby 408 Hagen 

69293 Kumla 

019 – 18 97 90 

Org. Nr: 556876-6801 

veronica@maltmagnus.se 


