
Η εταιρεία
 
Η Anel δραστηριοποιείται στο χώρο της 
µελισσοκοµίας από το 1968. Πριν από ένα 
χρόνο ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο 
υποκατάστηµα της εταιρείας, στην περιοχή
του Νέου Ρυσίου – Θεσσαλονίκη, στο 17ο χλµ 
Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών 
(παράλληλος δρόµος).
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17ο χλµ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ
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Το πάρκο
 
Έχοντας στη διάθεση µας ένα µεγάλο οικόπεδο, 
αξιοποιήσαµε το χώρο δηµιουργώντας ένα µοναδικό 
για την Ελλάδα και σπάνιο για τα διεθνή δεδοµένα 
µελισσοκοµικό πάρκο, επισκέψιµο από µικρούς και 
µεγάλους, ώστε να γνωρίσουν τη µέλισσα και τη 
µελισσοκοµική πρακτική.
 
Θεµατικοί χώροι
 
Οι επισκέπτες µπορούν να περιηγηθούν σε τρείς 
θεµατικούς χώρους µαζί µε έναν µελισσοκόµο – 
ξεναγό του καταστήµατος, ο οποίος θα µεταδώσει τις 
γνώσεις του στα ελληνικά και στα αγγλικά και έτσι θα 
έχουν την δυνατότητα να: 

• μάθουν για τη μέλισσα και την πρακτική της 
µελισσοκοµίας

• να γνωρίσουν τα προϊόντα της μέλισσας (μέλι, 
κερί, γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός, δηλητήριο) 
και τους τρόπους µε τους οποίους αυτά συλλέγονται
• να γνωρίσουν τα εργαλεία του μελισσοκόμου 
(στολή, καπνιστήρι, ξέστρο, µελιτοεξαγωγέας, 
εργαλεία απολεπισµού κ.α.)

Περιηγούµενοι στο πάρκο θα δείτε επίσης τις 
διαφορετικές κυψέλες (παλιές και σύγχρονες) που 
χρησιµοποιούν οι µελισσοκόµοι και θα γνωρίσετε 
πολλά µελισσοκοµικά – αρωµατικά φυτά και δέντρα.
 
Παρατηρήστε από ασφάλεια πίσω από τζάµι (µέσα σε 
κυψέλες παρατήρησης) τις µέλισσες να δουλεύουν 
πάνω στις κηρήθρες τους ή επισκεφθείτε το 
µελισσοκοµείο που έχει η εταιρεία στο οικόπεδο και 
δείτε τις µέλισσες να πετάνε στις κυψέλες τους.
 

Μελισσοκοµικά προϊόντα
 
Ξεκουραστείτε στο χώρο ανάπαυσης και απολαύστε 
δροσερό γιαούρτι µε µέλι. ∆οκιµάστε πολλές 
διαφορετικές ποικιλίες µελιού και αγοράστε άριστης 
ποιότητας προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς όπως:  
 

• μέλι
• πρόπολη (σε ακατέργαστη μορφή και σε βάμμα)
• γύρη 
• βασιλικό πολτό 
• παστέλια με μέλι  
• διάφορα είδη βοτάνων (ρίγανη, φασκόμηλο, 
λουίζα, χαµοµήλι κ.α.) 
• καλλυντικά και σαπούνια από μελισσοκομικά 
προϊόντα 
• παιχνίδια και άλλα αξεσουάρ

www.honeypark.gr

Το µελισσοκοµικό πάρκο της Anel είναι εξοπλισµένο µε όλα τα απαραίτητα 
µέσα για την ασφάλεια και την προστασία των επισκεπτών (µελισσοκοµικές 
στολές) και την αντιµετώπιση κεντρίσµατος από µέλισσα (φάρµακα). 
Παρ’ όλ’ αυτά η περίπτωση κεντρίσµατος είναι πάντα παρούσα – όπως 
άλλωστε σε οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο ή ακόµα και µέσα στο σπίτι µας.
∆εν συνίσταται η επίσκεψη σε άτοµα αλλεργικά στο δηλητήριο της µέλισσας.


