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MAGICZNE ŚWIĘTA W MANUFAKTURZE 
SŁODYCZY
Jest takie magiczne miejsce w Kielcach, gdzie zatrzymał się czas, gdzie powracają 
wspomnienia z dzieciństwa i gdzie powstają cudowne karmelowe ozdoby świąteczne 
i nie tylko. To miejsce to Manufaktura Słodyczy Magia Karmelu, gdzie każdy może 
przekonać się, jak w tradycyjny sposób bez użycia narzędzi powstają małe karmelowe 
arcydzieła. To tutaj podczas pokazów wszyscy mali i duzi przenoszą się w czasie do 
średniowiecznej manufaktury, w której z gorącego karmelu wylanego na granitowy 
blat powstają kolorowe cukierki i lizaki i gdzie każdy może poczuć się karmelarzem 
wykonując samodzielnie własnego lizaka!

MAGIA KARMELU ZAMIENIA SIĘ 
W MANUFAKTURĘ ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA
W dniach 5-6 grudnia dla wszystkich odwiedzających 
przygotowaliśmy niespodziankę i zaprosiliśmy 
wyjątkowego gościa z dalekiej Laponii. Do naszej 
manufaktury przybędzie najprawdziwszy Święty 
Mikołaj, który będzie wręczał słodycze wykonane 
w naszej manufakturze. W tych dniach co godzinę 
odbędą się pokazy wytwarzania ozdób świątecznych 
z karmelu z możliwością samodzielnego wykonania 
słodyczy, dostępna będzie bezpłatna minisala 
zabaw dla najmłodszych, a dla opiekunów 
aromatyczna kawa z ciastkiem 
w promocyjnej cenie 8 zł.

KIERMASZ OZDÓB 
ŚWIĄTECZNYCH
Na tegoroczne święta 
przygotowaliśmy wyjątkową 
ofertę ręcznie wykonanych 
słodyczy o niepowtarzalnych 
smakach, które mogą stać się słodkim 
upominkiem świątecznym lub oryginalną 
ozdobą choinkową. Ręcznie wykonane laski 
choinkowe, lizaki choinki, karmelowe sople 
oraz cukierki w świątecznych smakach takich 
jak: jabłko z cynamonem, kruche ciasteczko, 
piernik, sernik, grzane wino, miód z cytryną 
można będzie w grudniu kupić w manufakturze 
w wyjątkowej promocji – wybierając 

pięć dowolnych karmelowych ozdób zapłacisz tylko za cztery.

Nasze słodycze będzie można także zakupić 12-13 grudnia na Targach Kielce w strefi e 
HandMade oraz podczas Kiermaszu Świątecznego w Dworku Laszczyków w dniu 20 
grudnia 2015. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk, gdzie będzie 
można spróbować słodyczy w wyjątkowych świątecznych smakach.

Do odwiedzin na naszych stoiskach zapraszamy także przedstawicieli agencji 
reklamowych, instytucji oraz przedsiębiorców, którzy chcieliby podarować oryginalny 
upominek swoim pracownikom lub kontrahentom. Oferujemy słodycze wykonane na 
indywidualne zamówienie w dowolnych kolorach, smakach i oznaczone logotypem 
zamawiającego. Gwarantujemy szybkie terminy realizacji, atrakcyjne upusty cenowe 
oraz słodkie wspomnienia u obdarowanych. ; -)

WARSZTATY WYKONYWANIA OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH 
DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

W grudniu polecamy dla grup zorganizowanych (max. do 30 os.) pokazy wytwarzania słodyczy połączone z warsztatami, w czasie 
których wszyscy uczestnicy mogą wykonać wyjątkowe ozdoby świąteczne oraz zdobędą dyplom karmelarza. Nasze karmelowe 

warsztaty to unikalne połączenie wiedzy, historii i umiejętności praktycznych oraz wspaniałej zabawy! 
Uwaga: obowiązuje wcześniejsza rezerwacja – informacja: 537 950 750.
Odwiedziny w manufakturze warto połączyć z wizytą w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, które mieści się kilka kroków 
od manufaktury i które grudniu przygotowało dla najmłodszych ciekawą ofertę. W dniach 15-19.12 w Muzeum odbędą się warsztaty, 
w czasie których każdy będzie mógł własnoręcznie wykonać ozdoby świąteczne: bombki, choinki i stroiki. Koszt udziału w warsztatach 5 zł/

osobę. Obowiązuje rezerwacja terminów. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
Muzeum pod numerem 41 344 40 78 w godzinach od 8.00 – 16.00.

Wiemy, że nadchodzące tygodnie to dla wszystkich okres wytężonych przygotowań, może 
warto więc oderwać się w tym czasie od codzienności i odwiedzić w grudniu Manufakturę Słodyczy 
i Muzeum Zabawek i Zabawy, gdzie czas płynie wolniej. Mamy także nadzieję, że słodycze z Magii 
Karmelu zagoszczą w Waszych domach i pozostawią słodkie wspomnienie świątecznego czasu!

Pierwsza w Kielcach Manufaktura Słodyczy & Kawiarnia Magia Karmelu 
w Aptece Wyobraźni Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, ul. Mickiewicza 1, 

www.magiakarmelu.pl, tel. 537 950 750. 
Otwarte od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00 - 18.00.

Manufaktura Słodyczy w Kielcach


