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Parceiros: 

Liubllana, Eslovênia 
www.ljubljana.si/en 
 

Amarante, Portugal 
www.cm-amarante.pt/ 
 

Bydgoszcz, Polónia 
www.bydgoszcz.pl 
 

Cesena, Itália 
http://www.comune.cesena.fc.it  
 

Hegyvidék, Budapeste, 

Hungria 
www.hegyvidek.hu  

 

Nea Propontida, Grécia 
www.nea-propontida.gr 

 
 

Mais informações: 

www.urbact.eu/beepathnet 

beepathnet@ljubljana.si 

/BeePathNet 

 

Apiturismo uma atividade alternativa, agradável 

e desafiante para cidadãos e turistas exigentes! 

Tem interesse na Natureza e nos milagres ocultos no comportamento dos 

insetos polinizadores? Pode provar o que foi dito acima através do que 

chamamos de apiturismo! Apiturismo é uma forma alternativa de turismo 

indissoluvelmente ligado à arte da apicultura e à vida da abelha. Esta forma 

particular de turismo oferece aos turistas uma experiência única diretamente 

relacionada com a Natureza. Saiba mais sobre o Apiturismo na Grécia e 

sobre a sua primeira rota /caminhos turísticos na cidade Nea Moudania. 

Acha que tem o suficiente com os pacotes turísticos que lhe dão apenas viagem e 

hotel? Quer sair dos hotéis nos lugares exóticos que visita e provar a cozinha 

tradicional, mas também ver como a comida é feita? Deseja experimentar a luta do 

dia a dia dos produtores de frutas e nozes ou vegetais? Tem interesse na natureza e 

nos milagres ocultos no comportamento dos insetos polinizadores? Gostaria de 

entender os segredos de um superorganismo das abelhas? Pode provar o que foi dito 

acima através do que chamamos de apiturismo! 

O Município de Nea Propontida 
O Município de Nea Propontida está localizado na Prefeitura  de Halkidiki, na Região 

Central da Macedonia no Norte da Grécia. Halkidiki, é um dos destinos turísticos mais 

populares na Grécia uma vez que tem a combinação perfeita da distinta luz grega, 

paisagens intocadas, cores e fragrâncias! Contudo, Halkidiki apresenta um típico 

modelo turístico de “sol e mar” com mais de um milhão de dormidas concentradas 

nas áreas costeiras durante os meses de verão. Ainda assim, os líderes e profissionais 

do turismo perceberam a necessidade de mudança. O turismo deve ser sustentável e 

deve também estar conectado com os elementos especiais que esta região oferece 

generosamente: natureza, tradição, história e gastronomia. O Município de Nea 

Propontida empreendeu um projeto desafiador e inovador para a região, com vista à 
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interconexão da apicultura com o turismo, chamado Apiturismo! 

 

O apiturismo combina a tradição da apicultura, a prática da apicultura e o amor e entusiasmo por criar abelhas e promover produtos apícolas 

(Fotos de Fani Hatjina) 

O que é o Apiturismo 
Apiturismo é uma forma alternativa de turismo indissoluvelmente ligado à arte da apicultura e à vida da abelha. Esta 

forma particular de turismo oferece aos turistas uma experiência única diretamente relacionada com a Natureza. A 

história sobre a abelha e as sinergias da natureza, que podem ser transmitidas dentro de uma paisagem natural de 

uma maneira única por um apicultor, cria um autêntico produto turístico. 

Visitar um apiário, observar as colónias de abelhas no seu ambiente natural, museus de apicultura, degustação de mel, 

oficinas de velas, apiterapia, passeios em jardins amigos das abelhas, são algumas das atividades do apiturismo. As 

atividades acima mencionadas proporcionam aos visitantes conhecimento e familiarização com a importância das 

abelhas na natureza. 

Eslovénia, um modelo do apiturismo 
A Eslovénia já desenvolveu o apiturismo e é um 

modelo para a nossa cidade. Um país com uma 

longa tradição na apicultura que protege 

legalmente a sua espécie local (Apis mellifera 

carnica), e que alcançou sinergias admiráveis 

entre apicultores, operadores turísticos e 

empresas locais. Para além disso, a Eslovénia é o 

único país que certifica o apiturismo e os 

fornecedores. 

O símbolo das abelhas é usado desde 2013 (no 

máximo uma, duas ou três abelhas) para indicar a 

qualidade de fornecedores individuais em termos 

de prestação de serviços, uso de materiais 

ecológicos, especialização, inovação, eficiência, 

experiência e localização. Existem ainda guias 

especializados em apiturismo desde 2016. Além 

disso, a Eslovénia é pioneira na criação de rotas 

turísticas de interesse da apicultura. A Eslovénia responsável pela “invenção” da celebração do Dia Mundial das 

Abelhas.  

 

Diferentes aspetos do Apiturismo da Eslovénia (Fotos de Elisavet Papoulidou) 
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Apiturismo na Grécia 
Desenvolver o Apiturismo na região da Grécia não é uma tarefa fácil. O maior obstáculo é medo humano, pois a 

maioria das pessoas na Grécia têm medo de abelhas!!  Os passos da nossa equipa são lentos mas firmes e inicialmente 

baseados na educação. São utilizadas diferentes abordagens para informar e consciencializar os cidadãos. As 

apresentações de apicultores nas escolas provaram ser, até agora, a forma mais eficaz, uma vez que as crianças 

aprendem, sentem e transmitem toda esta energia positive e entusiasmo. O próximo passo será proporcionar, aos 

cidadãos e turistas, o fácil acesso ao conhecimento experimental. Por forma a conseguir isso, foram desenhadas duas 

rotas/caminhos turísticos.   

O primeiro caminho será dentro da 

cidade de Nea Moudania. Os visitantes 

poderão caminhar pela cidade, observer e 

admirar vários elementos da apicultura 

urbana, tais como um jardim de abelhas, 

ruas pedestres com árvores amigas das 

abelhas, flores e hotéis de abelhas,  

exposições de obras de arte de abelhas, 

exposição permanente sobre a história 

local e a tradição da apicultura no 

Museum of Fishing Vessels and 

Equipment, um parque temático ao ar 

livre para crianças com brinquedos 

originais inspirados em abelhas. Todos os 

itens acima foram incorporados no plano 

de reconstrução que começou a ser 

implementado na cidade of Nea 

Propontida.  

O segundo e maior caminho vai 

consistir em visitas a vários locais 

de apicultura e interesse natural, 

caminhando por paisagens naturais 

únicas e herança cultural em 

Halkidiki e é claro uma visita ao 

parque de Aristóteles, o grande 

antigo filósofo grego que foi o 

primeiro a estudar e escrever sobre 

abelhas.  

É extremamente importante referir 

que atualmente há poucos apiários 

abertos a visitantes na Grécia. 

Contudo, os apicultores 

manifestaram a sua satisfação na 

medida em que a visitas turísticas 

geram receitas adicionais e 

fidelizam clientes. Apesar do facto 

de haver poucos prestadores de 

apiturismo, nós estamos muito orgulhosos deles pois a paixão, a devoção e autenticidade são as suas principais 

características.  

Nas margens da cidade principal de nosso município, Nea Moudania, quem visitar não pode perder a loja da Vagio 

Agrofarms, onde podem ser encontrados produtos tradicionais como azeite, azeitonas, mel, pólen e ervas. As duas 

Mapa de Nea Moudania e pontos de interesse da apicultura (Arquivo da cidade, recriação 

de Antonis Pashos) 

 

Mapa de Chalkidiki com os principais pontos de interesse históricos , naturais e apícolas! (Google 

map, recriação de Antonis Pashos) 
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enormes abelhas do lado de fora da loja indicam o caminho e, atrás da loja, há uma grande surpresa para crianças de 

todas as idades - duas colónias de abelhas em colmeias pintadas, com muitas flores ao redor e um hotel de abelhas! 

Vagio Agrofarms, apaixonado pelo Apiturismo! (Fotos de Vagio Agrofarms) 

O apiário Passion honey está localizado em Holomonta,  uma área que é zona protegida do programa Natura 2000. Os 

visitantes podem aprender mais sobre as abelhas e a sua importância para o ambiente enquanto caminham por uma 

paisagem natural única, provam mel orgânico certificado e uma variadade de produtos apícolas premiados em 

competições internacionais. A paixão deste pequeno negócio familiar é o melhor anúncio de apiturismo em Halkidiki.  

Local do Passion Honey e atividades apiturísticas (fotos de Vicky Tsigganou) 

Anel honey park, é outro local do nosso caminho.  A poucos quilómetros da cidade de Thessaloniki na estrada para 

Nea Moudania, funciona num ambiente fortemente urbano e é um parquet temático da vida das abelhas, produtos 

apícolas, plantas melíferas, equipamento e consumíveis de apicultura, e até fabrico de sabão e provas de mel! Este é 

também o único parque de apiterapia na Grécia. Visitantes, não só de Grécia, mas também do exterior visitam o 

parque para conciliar o conhecimento sobre abelhas e a experiência de apiterapia (inalando o ar da colméia e 

relaxando com o som das abelhas).  

ANEL parque temático de mel,  um paraíso para crianças e adultos,  em Neo Rysio, Thessaloniki, Grécia (Fotos de Fani Hatjina) 

Viajando um pouco para fora da área de Halkidiki, encontramos outros apiários espalhados no continente ou nas belas 

https://passionhoney.gr/
https://honeypark.gr/?lang=en


ilhas da Grécia, mas vamos nos concentrar apenas em dois exemplos típicos. O primeiro é na ilha de Ikaria, em 

Armenistis, onde a apicultora Elisabeth Karoutsou criou um canto bonito e acolhedor que recebe os visitantes. Num 

pequeno e antigo prédio de pedra, o 'Melissavet' recebe os turistas, ajudando-os a inspirarem-se no mundo das 

abelhas através de apresentações e vídeos, e depois os cativa com os sabores e aromas diferentes do mel e pólen da 

Ikaria. Ela coloca-os, por fim, em contato com as abelhas, para que não tenham mais medo delas, pois podem ver o 

mundo interior de uma colméia. 

 

Colmeia Melissavet, na ilha de Ikaria (Fotos de Elisavet Karoutsou) 

O nosso ultimo exemplo, localizado em Palini, Attica, chama-se 'From A to Bee' (De A a Abelha). A visão desta equip 

inovadora é oferecer atividades e experiências de alta qualidade na apicultura tradicional grega, na cultura grega e na 

culinária grega. Os visitantes usarão o fato de apicultor, provarão o mel e trabalharão com as abelhas como 

verdadeiros apicultores.  

 

From A to bee, caminho de atividades apiturísticas (Fotos de A to Bee) 

O desenvolvimento do apiturismo é o principal objetivo da nossa equipa – BeePathNet- Melissodiadromes (BeePath 

Net Neas Propontidas). A equipa avaliou agora as dificuldades e com paciência, organização e metodologia esforçamo-

nos para promover e estabelecer o reconhecimento desse produto turístico específico, o Apiturismo. 

 

Escrito por: Anastasia Liourta1,  Fani Hatjina2 

 
1
Mestrado em Gestão de Turismo, Responsável de Comunicação do Grupo de Ação Local do BeePathNet de Nea Propontida 

2
Investigadora A', Hellenic Agriculture Org. "DEMETER", Coordenadora do Grupo de Ação Local do BeePathNet de Nea Propontida 
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