
Unicum után borvacsora 
2019. november 09. (szombat) 

Ára 15 500,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, az összes belépődíjat, a tárlatvezetéseket, 

a vacsorát és a biztosítást. NAGYBUSZ 

 
6.30 Indulás Kozármislenyből 6.45 Felszállási lehetőség Pécs, Dómus parkoló 

megállás a paksi autópálya pihenőben 

10.00 érkezés Budapestre 

 

Nemzeti Színház – látogatás a kulisszák mögé 

Rendhagyó színházlátogatást tervezünk. Nem előadást nézünk meg, hanem magát a színházat. 

  

Zwack Múzeum és Látogatóközpont tárlatvezetéssel. 
Múzeumunkban végigkalauzoljuk kedves vendégeinket - a több mint 220 éves titkos recepten alapuló 

gyógynövénylikőr - az Unicum történetén, különlegesebbnél különlegesebb palackokat láthat, melyet a 

likőrkülönlegességeiről is híres Zwack J. és Társai gyár készített. Feltűnnek a rendszerváltozás képei és eljutunk 

napjainkba, ahol legújabb sikertermékünk, a világújdonságnak számító Unicum Szilva bevezetésének 

pillanataival is megismerkedhetnek. A múzeum galériáján Közép-Európa legnagyobb, több mint 17 000 darabos 

mini palack gyűjteményét csodálhatják meg a vendégek. 

A múzeum túra utolsó állomása a varázslatos régi lepárló, melyet az „Unicum szívének” hívnak, hiszen itt készül 

az Unicum, az Unicum Next és az Unicum Szilva is. Ezt a patinás, borostyánnal befuttatott épületet korabeli 

fényképek alapján újítottuk fel, így a látogatók az eredeti állapotában lévő lepárló hangulatát élvezhetik. 

Láthatnak még továbbá 100 évnél is idősebb lepárló készülékeket, óriási kőkorsókat, melyeket kivonatolásra 

használtak és számos illatos gyógynövényt is, melyek akár az Unicum titkos receptéjnek alkotói is lehetnek. 

A vezetett látogatás során betekintést nyerhetnek az Unicum közel 500 tölgyfahordós pince labirintusának 

néhány folyosójára, ahol hónapokon keresztül érlelődik az Unicum. A látogatók megkóstolhatják az eredeti 

Unicumot és az Unicum Szilvát is egyenesen a tölgyfahordókból csapolva, így a jellegzetes illatokkal és 

ínycsiklandó ízek kavalkádjával zárul a múzeumi program. 

  

Sióagárd  
Visszatérés egy kellemes helyszínre, Sióagárdra. Aki ott volt, sosem felejti, aki nem volt, csak 

képeken látta, irigykedett. Most itt a lehetőség. Ismét pincében eltöltött este vacsorával. 

  
19.00 Indulás 

20.00 érkezés Pécsre a Dómus parkolóba majd 20.15 Érkezés Kozármislenybe  
Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38) 

Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny www.csakszis.hu 

http://www.csakszis.hu/

