APIÁRIO FLOR BRAZIL
Nascido em dezembro de 2005, temos a felicidade de ter recebido mais de 23.500 visitantes até de junho de
2015, onde estes tiveram a oportunidade de visitar o mini parque temático em uma área de 1.500m², a sala
do mel e loja com mais de 50 produtos artesanais apícolas manipulados em nossa chácara. Você ficou
curioso? Então venha nos visitar e teremos o prazer em recebê-lo de uma forma descontraída, alegre e
comunicativa, do jeitão mineiro. Convide familiares e amigos; estamos lhes aguardando!
www.atrativosdosalto.com/faceboock:apiarioflorbrazil/e-mail: apiarioflorbrazil@hotmail.com
Tels.: (oi)35-8831-7235 / (oi) 35-9843-6365 Whatsapp: 35-9-9110-4759.
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Sílvio Gaides

APIÁRIO FLOR BRAZIL
APRESENTAÇÃO
Nascido em dezembro de 2005, temos a felicidade de ter recebido mais de 23.500 visitantes até junho de
2015, onde estes tiveram a oportunidade de visitar o miniparque temático, sala do mel com pequena
palestra e loja com 50 produtos artesanais apícolas manipulados em nossa chácara.
MINI PARQUE TEMÁTICO
Em uma área de 1.500m² e construído com mais de 3.000 garrafas pet aonde chegaremos a 5.000 garrafas,
você terá a oportunidade de conhecer um pouco da história das abelhas exótica e nativa, da apicultura e do
hidromel e poderá interagir com algumas brincadeiras e ''pegadinhas''.
SALA DO MEL
Em sua visita você poderá conhecer alguns equipamentos para extração do mel e manipulação e ouvir uma
pequena palestra do apicultor, meliponicultor e proprietário Sílvio Gaides.
LOJA
Apresentação dos 50 produtos artesanais apícolas com degustação de alguns produtos a sua disposição para
aquisição. Os produtos são manipulados em ambientes apropriados em nosso próprio apiário.
CONVITE
Você ficou curioso? Então venha nos visitar e teremos o prazer em recebê-lo de uma forma descontraída,
alegre e comunicativa, do jeitão mineiro. Convide familiares e amigos, estamos lhes aguardando!
EXCURSÕES
Recebemos crianças, adultos, pessoal da melhor idade e também escolas para visita no mini parque
mediante prévio agendamento. Trabalhamos de duas formas: primeira, visita acompanhada pelo apicultor
Sílvio onde fará explanação de todo o miniparque, colmeias, abelhas nativas, sala do mel e por final estará
disponível para perguntas (tempo 50 minutos) investimento R$ 3,00 por pessoa; segunda, visita livre no
miniparque, sala do mel e brincadeiras (tempo livre) investimento R$ 0,00 (aceitamos doações para o mini
parque).
OBS: LOCAL ISENTO DE ABELHAS COM FERRÃO. O APIÁRIO COM ABELHAS COM FERRÃO ESTÁ À 1 Km E À 5 Km.

CONTATOS E DIAS DE VISITAS
E-mail: apiarioflorbrazil@hotmail.com / Tel. 35-(oi) 8831-7235 / (oi) 35-9843-6365 /
Whatsapp: 35-9-9110-4759
faceboock:apiarioflorbrazil/www.atrativosdosalto.com.br / facebook:associacaoatrativosdosalto.
Todos os dias das 9h às 18h.
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