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Dla dzieci i młodzieży wycieczka do APILANDII to niezapomniana przygoda. Tutaj 
edukacja nierozerwalnie łączy się z rozrywką. Wizyta w naszym centrum to 
podróż do świata pszczół i zgłębianie ich tajemnic. Dodatkowym atutem miejsca 
są miodowe degustacje wzbudzające żywe emocje zwiedzających. Pod dużym 
wrażeniem ekspozycji są rodzice, ale także nauczyciele systematycznie organi-

zujący wycieczki szkolne. APILANDIA dostępna jest o każdej porze roku.
 

DZIECI I MŁODZIEŻ



4

APILANDIA to miejsce dla małych i dużych, młodych i trochę starszych, nowicju-
szy i doświadczonych pszczelarzy. W APILANDII można ciekawie spędzić czas, 
chłonąc naukę wszystkimi zmysłami. Nasze Centrum to świetne rozwiązanie dla 
rodzinnych wypadów weekendowych. Aktywna rozrywka połączona z edukacją 
a także słodki świat pszczół - wszystko to z widokiem na bajkową panoramę 

Beskidu Małego. Pragniemy zapewnić, iż Honorujemy Kartę Dużej Rodziny. 

RODZINY Z DZIEĆMI



W naszym projekcie silnie stawiamy na aktywizację grupy społecznej seniorów. 
Faktem potwierdzającym pozytywny odbiór naszej inicjatywy są odwiedzające
nas liczne grupy senioralne. Bardzo nas cieszą słowa uznania i uśmiech na 
twarzach naszych Gości. Osoby skupione wokół Uniwersytetów III Wieku
i Centrów Seniora mają realną możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu. 
Systematycznie współpracujemy z ośrodkami skupiającymi seniorów oraz 

Centrami Kultury organizującymi liczne wycieczki i wyjazdy tematyczne.

AKTYWNI SENIORZY
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Dzięki naszej lokalizacji na trasie Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska – Kraków; 
można nas odwiedzać w ramach pielgrzymek i wyjazdów religijnych. Bardzo 
często odwiedzają nas grupy pielgrzymów zmierzających do papieskich Wado-
wic, Kalwarii Zebrzydowskiej czy krakowskich Łagiewnik. Oferta APILANDII jest 
różnorodna; pod względem tematyki dostosowujemy ją do możliwości czaso-

wych i potrzeb każdej odwiedzającej nas grupy. 

TURYSTYKA RELIGIJNA



Obecnie współpracujemy z wieloma biurami podróży i agencjami eventowymi                 
z całej Polski. Już teraz zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy. Nasi 
Goście bardzo często podkreślają, że szukają nowych i ciekawych miejsc. Jeste-
śmy przekonani, że rozrywkowo-edukacyjna oferta naszego Centrum wpisuje się 
doskonale w obecny trend nowoczesnej edukacji i aktywizacji turystycznej; dla 
każdej grupy wiekowej.  Nasi partnerzy kierują do nas wycieczki skupiające dzieci, 

młodzież, dorosłych i grupy senioralne. 

BIURA PODRÓŻY i AGENCJE
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W APILANDII wchodzimy w świat pszczół i przenosimy się do innej, magicznej 
krainy. Naszym celem jest uświadomienie odwiedzającym, że nowoczesna tech-
nologia pszczelarska i dbanie o życie pszczół idą ze sobą w parze. Zależy nam na 
pobudzeniu ciekawości młodych i zachęceniu ich do dalszego pogłębiania 
wiedzy. Nauczyciele chwalą formę przekazywania wiedzy, w której rozbudzamy 
chęć nauki, zachęcamy do aktywności, a każde dziecko w swoim własnym rytmie 

poznaje pasjonujący świat pszczół. 

ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI

Czas trwania zwiedzania: 1 godzinaCzas trwania zwiedzania: 1 godzina
każde zwiedzanie realizowane jest z przewodnikiemkażde zwiedzanie realizowane jest z przewodnikiem



Naszą interaktywną ekspozycję uzupełniają profesjonalne warsztaty pszczelar-
skie m. in. wykonywania świec z wosku pszczelego, poznanie pracy pszczelarza, 
degustacje różnych rodzajów miodów i produktów pszczelich. Proponujemy 
konkretne ich tematyki, dostosowane do grup wiekowych. Całość uzupełnia 
wizyta i prelekcja w pasiece edukacyjnej pod okiem naszego instruktora. Zajęcia 

warsztatowe dedykowane są dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

WARSZTATY PSZCZELARSKIE

9
Czas trwania warsztatów: 1 godzinaCzas trwania warsztatów: 1 godzina

warsztaty odbywają się pod czujnym okiem animatorówwarsztaty odbywają się pod czujnym okiem animatorów



Dzięki naszej miodowej linii kosmetycznej, dla grup dorosłych i seniorów                 
realizujących warsztaty pszczelarskie, proponujemy dodatkowo MINI SPA                 
czyli miodowe zabiegi pielęgnacyjne. Realizacja zabiegów wykonywana jest               
przy użyciu naturalnych kosmetyków produkowanych na bazie miodu. To czas, 
aby się zrelaksować, zadbać o siebie, ale też dowiedzieć o prozdrowotnych 
właściwościach miodu i innych produktów pszczelich.  Warsztaty odbywają się                   
z użyciem kosmetyków Honey Therapy, produkowanych przez naszą Firmę.  

WARSZTATY i MINI SPA
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Czas trwania MINI SPA: 1 godzina
mini spa jest finalnym uzupełnieniem pełnej wycieczki



Ekspozycja APILANDII prezentowana jest za pomocą różnorodnych technologii 
multimedialnych, interaktywnych instalacji oraz animacji poglądowych. Wszystko 
to zgodne z intuicją dzieci, a także z najnowszymi trendami edukacyjnymi. Odwie-
dzający wiedzę o pszczołach i pszczelarstwie zdobywają przeprowadzając wirtu-
alny przegląd ula, mogą zdalnie ubrać pszczelarza, a także doświadczyć tempe-
ratury panującej wśrod pszczelej rodziny. Dopełnieniem wizyty jest profesjonalne 
pszczele kino prezentujące animowane treści dotyczące tajemnic świata pszczół.

NOWOCZESNOŚĆ MIEJSCA
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Na terenie Centrum Interaktywnego APILANDIA znajduje się kawiarnia serwująca 
pyszną kawę, a dzieciaki mogą szaleć na mini placu zabaw. Po zakończonym 
zwiedzaniu zapraszamy do naszego sklepiku z pamiątkami. Każdy znajdzie tutaj 
coś dla siebie. W ofercie posiadamy m. in. słodycze miodowe, kilka rodzajów 
miodów a także zabawki, gry oraz książki tematyczne - wszystko utrzymane                   
w tematyce pszczelarskiej. Doskonałym upominkiem po wizycie w APILANDII 

mogą być naturalne kosmetyki miodowe i świece z wosku pszczelego.  

KAWIARNIA I SKLEP
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Domki inhalacyjne to najbardziej innowacyjny element prozdrowotny w naszej ofercie. Uloterapia stosowana może być 
w ramach m. in. profilaktyki chorób, bezsenności, wzmacniania układu nerwowego oraz chorób reumatycznych. Dzięki 
kontaktowi pszczół z człowiekiem zauważamy wzrost sił życiowych oraz zmniejszenie zmęczenia organizmu ludzkiego. 
Pszczele seanse uloterapii stają się bardzo popularne wśród naszych klientów. Kluczem uloterapii jest wdychanie 
ulowego powietrza wydostającego się z otworów skierowanych do wnętrzna domku. (wszystko to bez bezpośrednie-

go kontaktu z rodziną pszczelą - jeden drewniany domek zamieszkują w sumie cztery rodziny pszczele)

INNOWACYJNA ULOTERAPIA - DOMKI INHALACYJNE

NOWOŚĆ
w roku 2020
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Czas pełnej wycieczki (zwiedzanie + warsztaty + mini spa) to 3 godziny niesamowi-
tych emocji. Nowoczesny i interaktywny charakter miejsca pozwala na pełną wrażeń 
aktywizację zwiedzających. Ekspozcyja zrealizowana została w klimatycznych                      

i klimatyzowanych historycznych wnętrzach - dostępna jest o każdej porze roku.  

O KAŻDEJ PORZE ROKU
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ZWIEDZANIE

12 zł/os.

ZWIEDZANIE

+

+
WARSZTATY

MINI SPA

39 zł/os.

ZWIEDZANIE
+

WARSZTATY

29 zł/os. pon - piąt 9:00 - 16:00

sobota 10:00 - 14:00

ostatnie wejście 1 godzinę przed zamknięciem

zwiedzanie indywidualne o pełnych godzinach

honorujemy Kartę Dużej Rodziny -  10% zniżki
na bilety (zniżka nie obejmuje biletów rodzinnych, ulgowych i zniżkowych)

Godziny Otwarcia

*szczegółówy cennik dostępny na www*szczegółówy cennik dostępny na www

Ceny biletów grupowychCeny biletów grupowych
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JESTEŚMY TUTAJ
tylko 5 minut od Papieskich Wadowic



Rynek 
Turystyczny
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