
ANEL Honey Park
Εμπειρία μελιού!!
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Γεωπόνος – Μελισσοκόμος
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ANEL

ΒΙ.ΠΕ Άνω Λιοσίων

Κεντρικό κατάστημα και μονάδα παραγωγής μελισσοκομικού εξοπλισμού 

Από το 

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της μελισσοκομίας, κατασκεύασε το ANEL HONEY PARK ένα 

πάρκο αφιερωμένο στη μέλισσα και τα προϊόντα της!



ANEL

Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, 17 χλμ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών

Υποκατάστημα ANEL & ΑΝΕL Honey Park

Από το 



Από το  

Γνωρίστε τη μέλισσα και τη 

μελισσοκομία στην Ελλάδα μέσα από 

ένα ταξίδι έμπνευσης, εκπαίδευσης 

και εμπειριών.

ANEL



Δραστηριότητες επιχείρησης

ANEL

Μέσα από τουριστικές, εκπαιδευτικές και εμπορικές 

δράσεις προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε το 

ευρύ κοινό για την αξία της μέλισσας και των 

προϊόντων της και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη του 

κλάδου της μελισσοκομίας.



Υπηρεσίες & Προϊόντα ANEL Honey Park
Εμπειρία, παράδοση & εκπαίδευση



Με μια ματιά…

Αναψυκτήριο

Περιηγήσεις-Ξεναγήσεις Εκδηλώσεις-PartyΜελισσοθεραπεία

Γευσιγνωσία

Σεμινάρια

Περιβαλλοντική εκπαίδευση Κατάστημα προϊόντων



Τουρισμός
Εμπειρία, παράδοση & εκπαίδευση



Μελισσοτουρισμός

…δεν είναι απλά μία ενημέρωση γύρω από τη μέλισσα και τη 
μελισσοκομία…

…είναι μία εμπειρία διερεύνησης του μυστικού κόσμου της μέλισσας μέσα 
από βιωματικές δραστηριότητες …



Μελισσοτουρισμός

Ακολουθήστε το μονοπάτι «το πέταγμα της μέλισσας»
Ανακαλύψτε το μυστικό κόσμο των μελισσών και της μελισσοκομικής παράδοσης 

στην Ελλάδα!



Μελισσοτουρισμός

Η γευσιγνωσία προϊόντων μέλισσας
Πάνω από 9 διαφορετικά μέλια, γύρη, πρόπολη και βασιλικός πολτός σας ταξιδεύουν 

και συνθέτουν μία παλέτα αρωμάτων και γεύσεων!



Μελισσοτουρισμός

Μελισσοθεραπεία
Ξαπλώστε στα κρεβάτια (από κάτω βρίσκονται κυψέλες) και αναπνεύστε τη μυρωδιά 

από τις κυψέλες…είναι αναζωογονητικό!



Αναψυχή
Εμπειρία, παράδοση & εκπαίδευση



Δωρεάν είσοδος

Περιηγηθείτε με τη βοήθεια του χάρτη αυτοξενάγησης στο υπαίθριο μουσείο 

και στη διαδραστική έκθεσή μας!

Ακολουθήστε το μονοπάτι «πέταγμα της μέλισσας» ή «μελισσοθεραπεία» και 

ανακαλύψτε τα μυστικά τους!



Εκθέσεις & πάρτι



Οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων



Πλήθος μελιών και γύρηςΚατάστημα δώρων
Εμπόριο προϊόντων Ελλήνων μελισσοκόμων

 Διάφορα είδη μελιών

 Γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός

 Είδη ένδυσης

 Εξοπλισμός μελισσοκόμων

 Πιστοποιημένα καλλυντικά

 Βότανα



Εκπαίδευση
Εμπειρία, παράδοση & εκπαίδευση



Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Παιδικός Σταθμός - Δημοτικό



Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Γυμνάσιο - Κολέγιο/Πανεπιστήμιο 



Σεμινάρια

Η μέλισσα και τα φυτά
Καταρτιστείτε στη μελισσοκομία από εξειδικευμένους επιστήμονες!  



Σεμινάρια
Η μέλισσα και τα φυτά
Μάθετε να παρασκευάζετε αλοιφές, κρέμες, εκχυλίσματα, βάμματα και άλλα πολλά με φυσικά υλικά στα βιωματικά μας 

σεμινάρια!



Πρακτική άσκηση
Εμπειρία, παράδοση & εκπαίδευση



Πρακτική άσκηση φοιτητών - erasmus

Από τη θεωρία στην 

πράξη!

 Γεωπονία

 Βιολογία

 Τουρισμός

 Μάρκετινγκ



Σε ποιους απευθυνόμαστε 

 Τουρίστες (οργανωμένες ή όχι ομάδες, Ελλάδα και εξωτερικό)

 Μαθητές / φοιτητές (από παιδικό σταθμό μέχρι Λύκειο και Πανεπιστήμιο)

 Διάφοροι σύλλογοι (πολιτιστικοί, χορευτικοί, φυσιολατρικοί κ.ά.)

 Μελισσοκομικοί σύλλογοι (εξειδικευμένα προγράμματα)

 Ομάδες μελισσοκόμων (επαγγελματίες και ερασιτέχνες)

 Οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα 



Anel Honey Park
the honey experience

Ελπίζουμε να βρήκατε ενδιαφέρουσες τις δράσεις μας!

Στη διάθεσή σας για κάθε απορία ή μία πιθανή συνάντηση!



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!


