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Zarezerwuj wycieczkę już dziś !

JESTEŚMY TUTAJ
tylko 5 minut od Papieskich Wadowic



Zwiedzanie Warsztaty MINI SPA
Naszą interaktywną ekspozycję uzupełniają profesjo-
nalne warsztaty pszczelarskie m. in. wykonywania 
świec z wosku pszczelego, poznanie pracy pszczela-
rza, 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. Zajęcia 

warsztatowe łączymy oczywiście ze zwiedzaniem.

Dla grup dorosłych i seniorów realizujących warsztaty 
pszczelarskie, proponujemy dodatkowo MINI SPA                 
czyli miodowe zabiegi pielęgnacyjne. Realizacja zabie-
gów wykonywana jest przy użyciu naturalnych kosme-
tyków 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 miodowych kosmetyków produkowanych 
przez naszą Firmę. Przygotujcie własną kompozycję. 

W APILANDII wchodzimy w świat pszczół i przenosi-
my 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. 

www.apilandia.pl

Czas trwania zwiedzania: 1 godzina Czas trwania warsztatów: 1 godzina Czas trwania MINI SPA: 1 godzina

zwiedzanie indywidualne o pełnych godzinach

ostatnie wejście 1 godzinę przed zamknięciem

tel. 517 203 452centrumapilandia

Cennik wejść: zwiedzanie: 12 zł zwiedzanie + warsztaty: 29 zł zwiedzanie + warsztaty + mini spa: 39 zł
*szczegółowy cennik dostępny na www

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

grupy zorganizowane rezerwacja telefoniczna pon - piąt 9:00 - 16:00
sobota 10:00 - 14:00

Godziny Otwarcia
Apilandiiprogram pełnej wycieczki to zwiedzanie + warsztaty

opcja mini spa - rezerwacja min. 3 tyg. wcześniej

zobacz nasze relacje z wycieczek na facebooku zadzwoń i zarezerwuj termin wycieczki

każde zwiedzanie realizowane jest z przewodnikiem warsztaty odbywają się pod czujnym okiem animatorów mini spa jest finalnym uzupełnieniem pełnej wycieczki

Połącz główne opcje ofertowe i spędź w APILANDII
3 godziny pełne miodowych emocji !

(mini spa realizowane głównie dla grup senioralnych, dorosłych i młodzieży)

PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Zwiedzanie + warsztaty dla osób indywidualnych
pon - piąt godz. 12.00 i 14.00


