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Passeio no Montado na

descoberta do pinhão

Visite o Mundo Natural

das Abelhas

Passeio no Montado

Tiragem da cortiça

Gastronómica - cultura

Paisagem Protegida

 Desde  2010
www.aapicultora.pt

A terra é sustentável porque elas existem.

Experiências únicas à raiz da sustentabilidade.



Observação ao Mundo das Abelhas

Passeio em paisagens ribatejanas, reserva ecológica no montado, à descoberta da comunidade de Abelhas.
Um local dedicado a esta fantástica sociedade, pela  observação viva  e apreciar o seu imenso trabalho no Planeta.  
Com um grande impacto ambiental. E de grande interesse para os humanos.

inclui:
Passeio pelo Montado ao parque de interpretação no mundo natural 
da Abelha.
Observação das abelhas em plena laboração.
Guia interpretativo. 

Período: 
       Todo o ano 
Duração:
         2.5/3 horas 
Preço (PVP):
          15€ adulto (IVA incluído)
          7.5€ criança dos 6 aos 12 anos (IVA incluído)
Local e horário 
Terra das abelhas l : 10.00h / 14.00h / 

Programas 2021

Programa: Observação ao Mundo das Abelhas

NOTAS:
 A equipa proporciona uma atividade de elevada qualidade,. A experiência e o conhecimento do guia proporciona a observação e compreensão.
Cada cliente deverá respeitar as regras de segurança impostas que serão dadas a conhecer pela terra das abelhas.
Aconselha-se: Roupa e calçado confortável.

A terra é sustentável porque elas existem.



À descoberta do Mundo da Abelha

Experiência imersiva, única que desperta  todos os  sentidos, "vista a pele", abra uma colmeia e interaja com a comunidade e observe as suas castas.
Perca-se neste mundo imenso de odores, sons e paladares.
Estes insectos fantásticos equilibram o ecossistema e são fundamentais à preservação da Terra.

 Passeio pelo Montado ao parque de interpretação no mundo natural da Abelha.
 Visita viva à abertura de uma colmeia e encarnar uma atividade secular.
 Provar sabores de antigamente, com degustação dos produtos da  colmeia.
 Equipamento de protecção próprio.
 Guia especializado.

       De Fevereiro a Setembro ( condicionado pelas condições temporais) 

     3.5/4 horas 

          25€ adulto (IVA incluído)
          10€ criança dos 6 aos 12 anos (IVA incluído)

Terra das abelhas l : 10.00h / 14.00h / 

inclui:

Período: 

Duração:

Preço (PVP):

Local e horário 

Programas 2021

Programa: À descoberta do Mundo das Abelhas

NOTAS:
 A equipa proporciona uma atividade de elevada qualidade, a experiência e o conhecimento do guia proporciona a observação e compreensão.
Cada cliente deverá respeitar as regras de segurança impostas que serão dadas a conhecer pela terra das abelhas.
Aconselha-se: Roupa e calçado confortável.

A terra é sustentável porque elas existem.



 Passeio  de jipe pelo Montado, até o colmeal.
 Visita viva à abertura de uma colmeia para obter o precioso mel.
Extracção do mel, na casa do mel.
 Provar sabores de antigamente, com degustação dos produtos da  colmeia.
 Equipamento de protecção próprio para as duas atividades.
.Guia especializado.

       De Maio a Agosto ( condicionado pelas condições temporais) 

     3.5/4 horas 

          30€ adulto (IVA incluído)
          12.5€ criança dos 6 aos 12 anos (IVA incluído)

Terra das abelhas l : 10.00h / 14.00h / 

inclui:

Período: 

Duração:

Preço (PVP):

Local e horário 

Tour do Mel 

Experiência imersiva,  proporcionamos esta atividade secular em moldes mais modernos, no entanto esta fantástica arte de colectar Mel, é laboriosa
requer perícia, vontade, é saborosa e doce.
Uma colheita feita por si, o dia é de campo na recolha das meleiras do precioso mel, natural, autentico, que seguirá para a casa do mel, para ser
extraído, degustado e apreciado.Dá mais sabor e saúde à vida.

Programas 2021

Programa: Tour do mel

NOTAS:
 A equipa proporciona uma atividade de elevada qualidade, a experiência e o conhecimento do guia proporciona a observação e compreensão.
Cada cliente deverá respeitar as regras de segurança impostas que serão dadas a conhecer pela terra das abelhas.
Aconselha-se: Roupa e calçado confortável.

A terra é sustentável porque elas existem.



 Passeio pelo Montado ao parque de interpretação no mundo natural da Abelha.
 Convívio animado na espera do grande fenómeno.
Aventura na captura dos enxames.
 Provar sabores de antigamente, com degustação dos produtos da  colmeia.
 Equipamento de protecção próprio.  Guia especializado.

       Durante o mês de Abril ( condicionado pelas condições temporais) 

     3.5/4 horas 

          25€ adulto (IVA incluído)
          10€ criança dos 6 aos 12 anos (IVA incluído)

Terra das abelhas l : 10.00h / 14.00h / 

inclui:

Período: 

Duração:

Preço (PVP):

Local e horário 

Captura de enxame 

Aventura milenar de métodos tradicionais na capturar de enxames, na época de enxameação de uma colónia, um fenómeno natural para perpetuação
da espécie, dando origem a uma nova colónia.
Um atividade frenética, cheia de vida, um turbilhão de abelhas no ar, um zumbido esplendoroso em torno da rainha que seguem e se irá aglomerar
onde esta poisar, após este espectaculoso momento é a hora da captura. 

Programas 2021

Programa: Aventura na captura de enxames livres

NOTAS:
 A equipa proporciona uma atividade de elevada qualidade, a experiência e o conhecimento do guia proporciona a observação e compreensão.
Cada cliente deverá respeitar as regras de segurança impostas que serão dadas a conhecer pela terra das abelhas.
Aconselha-se: Roupa e calçado confortável.A Terra das Abelhas fará o possível para proporcionar a observação deste fenómeno , mas não poderá ser responsabilizada se, apesar
dos seus esforços, o cliente não tiver a oportunidade de observar a enxameação..

A terra é sustentável porque elas existem.



 Passeio de Jipe pelo Montado
 Observação da arte de descortiçar
Explicação técnica da fileira da cortiça e suas aplicações
 Almoço gastronómico no campo de cozido à Ribatejana no barro, típico da região
 Guia especializado.

       De Junho a Agosto ( condicionado pelas condições temporais) 

     7 horas 

          85€ adulto (IVA incluído)
          Mínimo  4 participantes ( circuito jipe)

Terra das abelhas/ Coruche l : 8.00h / 

inclui:

Período: 

Duração:

Preço (PVP):

Local e horário 

Tour na fileira da cortiça

O passeio de jipe, no montado Ribatejano faz -se por terras batidas, percursos sinuosos ou aberto, de caminhos e trilhos, que
nos leva ao Rancho -  grupos de trabalhadores -  O descortiçamento do sobreiro é um processo ancestral, que só pode ser feito por especialistas..
Acompanhamos o rancho para assistir, viver e sentir a arte de tirar cortiça.
O sobreiro, uma árvore muito especial.

Programas 2021

Programa: Tour na fileira da cortiça

NOTAS:
 A equipa proporciona uma atividade de elevada qualidade, a experiência e o conhecimento do guia proporciona a observação e compreensão.
Cada cliente deverá respeitar as regras de segurança impostas que serão dadas a conhecer pela terra das abelhas.
Aconselha-se: Roupa e calçado confortável.

A terra é sustentável porque elas existem.



 Passeio de Jipe pelo Montado.
 Observação da arte de descortiçar.
Explicação técnica da fileira da cortiça e suas aplicações.
Almoço gastronómico no campo de cozido à Ribatejana no barro, típico da região.
 Guia especializado.
2º Dia
Visita cultural, Observatório
Visita fábrica da cortiça
Visita a Artesões

       De Junho a Agosto ( condicionado pelas condições temporais) 

     2 dias

          Mínimo 2/ 4 participantes ( circuito jipe)

Terra das abelhas/ Coruche l : 8.00h / 

inclui:    1º Dia

Período: 

Duração:

Preço (PVP):Sob-consulta
    Opção de estadia em alojamento local/ casas de campo/ home stay  com ou sem
refeições 

Local e horário 

Tour na fileira da cortiça- cultural

O sobreiro, uma árvore muito especial.O descortiçamento do sobreiro é um processo ancestral, que só pode ser feito por especialistas.. 
O passeio de jipe, no montado Ribatejano faz -se por terras batidas, nos leva ao Rancho -  grupos de trabalhadores -  
Acompanhamos o rancho para assistir, viver e sentir a arte de tirar cortiça.
Visita ao Observatório  da cortiça. conhecer as diversas aplicações, da rolha ao vestuário, visita a fabrica da cortiça.

Programas 2021

Programa: Tour na fileira da cortiça -Cultural
                                  Dois dias

NOTAS:
 A equipa proporciona uma atividade de elevada qualidade,
 a experiência e o conhecimento do guia proporciona a observação e compreensão.
Cada cliente deverá respeitar as regras de segurança impostas que serão dadas a
 conhecer pela terra das abelhas.
Aconselha-se: Roupa e calçado confortável.

A terra é sustentável porque elas existem.



 Passeio de Jipe pelo Montado.
 Observação da  atividade e perícia do dia a dia destes trabalhadores.
Convívio cultural e gastronómico.
 Almoço do campo de enchidos Ribatejana com migas no barro, típico da região.
 Guia especializado.

       De Dezembro a Fevereiro ( condicionado pelas condições temporais) 

     6 horas 

          75€ adulto (IVA incluído)
          Mínimo  4 participantes ( circuito jipe)

Terra das abelhas/ Coruche l : 8.00h / 

inclui:

Período: 

Duração:

Preço (PVP):

Local e horário 

Tour  da pinha ao pinhão

Neste passeio conhecerá os processos necessários para a obtenção do Pinhão a partir da Pinha.
O passeio de jipe, no montado Ribatejano faz-se por terras batidas. Um  grupos de trabalhadores  especialistas em grandes alturas, fazem malabarismo
para as alcançar, uma atividade de sustentabilidade económica  na região, mas muito perigosa para estes homem que põem a vida em risco todos os
dias

Programas 2021

Programa: Tour da pinha ao pinhão

NOTAS:
 A equipa proporciona uma atividade de elevada qualidade, a experiência e o conhecimento do guia proporciona a observação e compreensão.
Cada cliente deverá respeitar as regras de segurança impostas que serão dadas a conhecer pela terra das abelhas.
Aconselha-se: Roupa e calçado confortável.

A terra é sustentável porque elas existem.



 Passeio de Jipe pela paisagem protegida.
 Passeio e imersão na calmaria do açude.
Serviço de degustação de queijos e iguarias da região acompanhado de
espumante.
 Guia de campo

       Todo ano ( condicionado pelas condições temporais) 

     2/3 horas 

          Mínimo  2 participantes ( circuito jipe)

Terra das abelhas/ Coruche  : a definir 
Serviço personalizado.

inclui:

Período: 

Duração:

Preço (PVP): – sob consulta     

Local e horário 

Passeio gastronómico com visita à Paisagem
protegida do  Monte da Barca

Passeio de jipe na magnificada paisagem do Monte da Barca - Paisagem Protegida - proporciona  encantos a quem visita as florestas de montado, num
ambiente tranquilo, descubra diferentes sabores e sensações.
Serviço de degustação de queijos e  iguarias da região acompanhado de  espumante, num ambiente natural e requintado junto ao açude 

Programas 2021

Programa: Tour da pinha ao pinhão

NOTAS:
 A equipa proporciona uma atividade de elevada qualidade, a experiência e o conhecimento do guia proporciona a observação e compreensão.
Cada cliente deverá respeitar as regras de segurança impostas que serão dadas a conhecer pela terra das abelhas.
Aconselha-se: Roupa e calçado confortável.

A terra é sustentável porque elas existem.



Ao reservar uma experiência ajuda-nos não só a combater a

desertificação da região, como também apoia na continuidade de

atividades milenares de sustentabilidade ambiental e na

sustentabilidade das nossas comunidades.

A nossa missão, enriquecer a vida das pessoas e ter um impacto

positivo nas suas vidas e contribuir positivamente na preservação

da Terra.

 O nosso objectivo é oferecer a quem nos visita, uma nova

abordagem para experiências de consciência ecológica.

A nossa visão,quê este seja um local de encontro com as origens, a

Natureza e a humanidade.

Guia/Interprete das
atividades rurais

Amante da Natureza e da
vida

 

- Edite Ferreira

Obrigada
 A todos que nos visitam.

www.aapicultora.pt

A terra é sustentável porque elas existem.



 Desde  2010

www.aapicultora.pt       e-mail: a.apicultora@gmail.com    +351 917284421

A terra é sustentável porque elas existem.

Experiências únicas à raiz da sustentabilidade.

CONDIÇÕES DE RESERVA
-
As reservas podem ser efectuadas no site, email ou por telefone.
-
Cada reserva é acompanhada por 50% do montante do custo total da viagem, sendo o
restante pago antes das experiências.
-
Os menores devem fazer se acompanhar por um adulto.
-
A Terra das Abelhas reserva se o direito de anular a atividade por razões de segurança e
condições
meteorológicas. O cliente será integralmente reembolsado, sem direito a indemnização.
-
A empresa tentará oferecer a solução mais adequada. Em caso de anulação por parte do
cliente a mais de 10 dias da data da experiência, a soma depositada será integralmente
reembolsada, a menos de 10 dias será integralmente retida pela Terra das Abelhas.
-
A Terre das Abelhas fará o possível para proporcionar ao cliente a total satisfação das
atividades,
mas não poderá ser responsabilizada se apesar dos seus esforços o cliente não tiver a
oportunidade de observar a captura de enxames.
-
Cada cliente deverá respeitar as regras de segurança impostas, que serão dadas a
conhecer pela Terra das Abelhas.
-
Cada reserva implica a aceitação por parte do cliente das nossas condições de reserva.


