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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.” 
 
 



Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény – igazi  interaktív múzeumlátogatás 
http://www.hangszergyujtemeny.hu/ 
 
A Leskowsky Hangszergyűjtemény Magyarország legnagyobb nyilvános 
hangszergyűjteménye, melyet Leskowsky Albert alapított 1979-ben. A kollekció több mint 
2000 hangszerrel büszkélkedhet a világ minden részéről. A hozzánk látogatók résztvevőkké 
válnak. Mindenki egy egyórás, élőzenés, humoros hangvételű tárlatvezetésben részesül, mely 
végigvezeti a különböző korokon és kontinenseken. Az előadás során kipróbálhatják a 
hangszereket mindenféle zenei előképzettség nélkül is. A Leskowsky Hangszergyűjteménybe 
betérőket otthonos környezetben várjuk. A hozzánk látogatók akár a puha ülőpárnákon is 
letelepedhetnek formalitásoktól mentesen. A legkisebb gyerekektől az idősebbekig 
mindenkinek tudunk izgalmas, érdekes programot nyújtani. 
 
Élő zenés hangszerbemutatón keresztül ismerhettük meg a magyar népi hangszerek világát, 
valamint távoli kultúrák különleges hangszereit. Kézbe foghattuk, kipróbálhattuk a 
hangszereket, megtapasztalhattuk a közös zenélés élményét. 
 

 
 
 



Zwack Kecskeméti Pálinkamanufaktúra -  gyárbemutató kóstolóval 
https://www.zwackunicum.hu/hu/zwack-muzeumok/zwack-kecskemeti-
palinkamanufaktura/bemutato/ 
 
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! 
 

 
 

 


