
Kirándulás Kecskemétre 
2017. november 17. (péntek) 

Részvételi díj: 9 800,- Ft/fő. Maximum 40 fő. 
Mely tartalmazza az utazás, a belépődíjak, a tárlatvezetések és a biztosítás költségeit. 

 
Indulás: Kozármisleny 6.00 Március 15. tér Felszállási lehetőség Pécs, Köztársaság tér 7. (VIZIG) 6.15. 
Érkezés: Kecskemét Mercedes gyár  9.00 
 
Mercedes gyárlátogatás - http://gyar.mercedes-benz.hu/fooldal 

 
 
„Élje át testközelből, hogyan gyártjuk a vevők igényeire testreszabott, legmodernebb 
technológiával készülő autóinkat, és nyerjen bepillantást a gyárlátogatás során az autógyártás 
folyamataiba! 
A gyártó csarnokok megtekintése során személyesen megtapasztalhatja, hogyan születik a 
Mercedes-Benz CLA- és a B-osztály, valamint a 2015-ös évben piacra kerülő harmadik 
modellünk, a CLA Shooting Brake.” 
 
Indulás: Kecskemét Mercedes gyár  11.00 
Érkezés: Kecskemét városközpont  11.30 
 
Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív tárlatvezetéssel egybekötött 
„koncert” http://www.hangszergyujtemeny.hu/ 
A felnőtt csoportok élő zenés hangszerbemutatón keresztül ismerhetik meg a magyar népi 
hangszerek világát, valamint távoli kultúrák különleges hangszereit. A látogatók kézbe 
foghatják, kipróbálhatják a hangszereket, megtapasztalhatják a közös zenélés élményét. 
 

   
 
13.00 - 15.00 Szabad program Kecskeméten 
 
Indulás: Kecskemét városközpont  15.00 
Érkezés: Kecskemét Zwack Pálinkamanufaktúra15.15. 
 



Zwack Kecskeméti Pálinkamanufaktúra 
A Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra látogatásának első állomása a régi pálinkafőzde, 
amely a huszadik század elején épült és ma már ipartörténeti emlék. Itt tekinthetik meg 
látogatóink a főzde és a család történetéről készült rövidfilmünket. Következő állomásunk az 
1996-ban épült új pálinkafőzdénk, ahol a legkorszerűbb gyümölcspárlat fermentációs és 
desztillációs folyamatokat ismerheti meg a látogató. A gyümölcs ellenőrzött és szabályozott 
körülmények között, húsz hatalmas, 8,5 méter magas, rozsdamentes erjesztő tartályban erjed. 
Palackozó üzemünkben a kézi és gépi palackozás folyamatát tekinthetik meg látogatóink, a 
gyárlátogatás csúcspontja pedig kóstoló termünkben a pálinkák szakszerű megkóstolása. 
A pálinkatúra utolsó állomása a múzeum kis üzlete, ahol a látogatók kedvükre vásárolhatnak a 
Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra és a Zwack Unicum Nyrt. által kínált széles ital– és 
ajándékválasztékból. Látogasson el hozzánk, legyen vendégünk a pálinkatúrán és ismerje meg 
prémium párlatainkat! 

   
 
Indulás: Zwack Pálinkamanufaktúra 17.00 
Érkezés Pécs, Köztársaság tér 7. (VIZIG) 19.45. illetve Kozármisleny 20.00 
 

Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38) 
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny 

 
Biztonsági szabályok a gyárlátogatások idejére 
Annak érdekében, hogy a gyárlátogatás feledhetetlen élmény legyen az Önök számára, kérjük, hogy olvassák el 
az alábbi biztonsági szabályokat, hiszen azok az Önök biztonságát szolgálják. Nagyon köszönjük! 

• Alkohol, drog vagy egyéb tudatbefolyásoló szerek hatása alatt álló személy nem léphet a gyár 
területére! 

• Kérjük, hogy a látogatás ideje alatt mellőzzék ételek fogyasztását! 
• Szabályzatunk szerint 12 év alatti gyermekek nem léphetnek be a gyár területére! 
• 18 év alatti látogatók esetében a törvényes képviselő ( szülő, felnőtt korú családtag, kísérő tanár, stb..) 

aláírásával ellátott hozzájáruló nyomtatvány kitöltése szükséges a látogatás megkezdése előtt. 
• A gyár területére háziállatokat behozni nem engedélyezett. 
• Kérjük, hogy a látogatás megkezdése előtt a megadott gyülekező helyen várakozzanak! 
• Kérjük, hogy a gyárlátogatás során ne viseljenek nyitott (pl.: papucs, szandál) vagy nagyon magas sarkú 

cipőt! 
• Kérjük, hogy a gyárlátogatás során kényelmes ruházatot viseljenek, miniszoknya és rövidnadrág 

viselése nem ajánlott! 
• Az Önök biztonsága érdekében valamennyi résztvevőnek narancssárga láthatósági mellényeket osztunk 

ki. Kérjük, hogy a láthatósági mellényt a gyárlátogatás elejétől végéig viseljék, majd a látogatás végén 
adják le a látogatásvezetőnek! 

• A gyár teljes területén fotó-, film-, és hangfelvételi tilalom van érvényben. Személyes tárgyaik és 
értékeik megőrzését zárható értékmegőrző szekrényekben biztosítjuk! 

• A gyárlátogatás csoportban zajlik, ezért kérjük, hogy a látogatás során mindvégig maradjanak a 
csoporttal és kövessék a látogatást vezető személy utasításait! 

 


