החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה
מזמינה אתכם לחגיגה של בירה מעולה והופעות חיות :

 :Lager & Ale Festפסטיבל הבירה של הרצליה יוצא לדרך!
מגוון עצום של בירות והופעות חיות באווירה של חו״ל ובמחירים של חו״ל.
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רשת  lager & aleאשר הביאה את הקונספט הלונדוני לישראל וחוללה מהפכה במחירי הבירות
בישראל ,מעבירה הילוך ומוציאה לדרך בשיתוף החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה את
פסטיבל הבירות הגדול בארץ.
הפסטיבל שמבשר את תחילתו של הקיץ יתקיים במרינה של הרצליה ויציע  100סוגים של בירות
מהארץ ומהעולם באווירה של חו״ל ובמחירים של חו״ל ,דוכני אוכל מפנקים ,מוזיקה עדכנית,
הופעות חיות של מועדון הקצב של פנחסוב ולהקת  LOUDERועוד הפתעות.
בין סוגי הבירות שישתתפו בפסטיבל במחירים של חו"ל – בירה מהחבית ₪ 20 :לשליש₪ 25 ,
לחצי .בירה מהבקבוק ב . ₪ 25
טובורג ,קרלסברג ,ווינשפן ,ויטוס ,דונקל ,אוריג'ינל לאגר סטלה ,לף בלונד\בראון ,הוגרדן ,גינס,
סומרסבי ,קירין ,לה שוף ,סן ברנרדוס ,פולר'ס לונדון פורטר ,נגב ,מלכה ,ליפמנס ,מרדסו  ,בלומון,
ברודוג ,לינדמנס ,רדברגר ,פרימטור ,קופרברג ,דובל ,שימאי ,ווסטונס ועוד...
דוכני אוכל לדוגמא:
הנקניקיות של פרנק ,עראייס ,תפוח אדמה בטאבון עם תוספות מפנקות ועוד.

מה בתוכנית?
 5.6.19יום רביעי – הופעה של מועדון הקצב של פנחסוב
ההופעה היא חפלה צבעונית ומעוררת חושים ,עירוב תרבויות ,ז'אנרים ותקופות ,אלוויס פוגש את
אריס סאן ,מתובל בדיסקו ,פ'אנק ,מוזיקה יוונית וטורקית ,והכל עטוף בסאונד חם ועשיר.

 6.6.19יום חמישי – הופעה של להקת LAUDER
הרכב לייב און ,דיג’יי ייחודי המנגן מוזיקת מיינסטרים אלקטרונית ומתאים את המופע לקהל בזמן
אמת ויודע לנגן סגנונות מוזיקה רבים :דיפ האוס ,דאנס ,היפהופ ,רגטון ,אולדיז ,טראנס וטכנו.
ההרכב מורכב מנגנים וזמרים ברמה בינלאומית!

לדברי עופרה בל יו"ר החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה וסגנית ראש העיר:
"פסטיבל הבירה הינו אחד הפסטיבלים המהנים בשילוב של הופעות חיות ,אוכל טוב ,מרינה
וים .הפסטיבל פתוח לקהל הרחב ומושך אלפי מבקרים מידי שנה מכל רחבי הארץ ,אוהבי
וחובבי בירה שרוצים ליהנות מבילוי קייצי לצד השקיעה והבריזה "
לדברי רן דור חי הבעלים של רשת הברים הלונדונית  lager & aleויזם ותיק שפועל מחוץ
לקופסה בעולם הברים הישראלי :״המטרה שלנו היא להציע אלטרנטיבה למחירי הבירה
הגבוהים תוך שמירה על חווית לקוח ייחודית באווירת חו״ל ולהגיע לכמה שיותר נקודות
בארץ ולגרום לאנשים לחפש סיבות לחגוג וליהנות עם בירה בכל רגע ביום באווירה של חו״ל
ובמחירים של חו"ל.״
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מרינה הרצליה

