
Naši čebelnjaki se nahajajo v neokrnjeni 

naravi Gorenje Kanomlje, kjer glavno pašo

čebelam nudijo gozdovi.

Nudimo vam več vrst odličnega medu, 

med z orehi, medeno žganje in druge 

medene dobrote.
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V enem od naših čebelnjakov se sprostite ob 

zvokih brenčanja čebel in uživajte v vdihavanju 

aerosolov, ki krepijo imunski sistem, znižujejo 

stres, ugodno vplivajo pri obolenjih dihal in 

izboljšujejo splošno počutje.

Apiterapija nas spomni, da smo del narave,

naj si bo ob obisku čebelnjaka in uživanju

čebeljih pridelkov, dihanju zraka v čebelnjaku,

polnega zdravilnih eteričnih olj, ali ob prižiganju 

sveč iz čebeljega voska, katerega vonj nas 

pomiri in napolni prostor z nežno sladkobo.

Vabimo vas, da del dneva preživite pri nas.

Spoznali boste čebeljo družino, si ogledali 

zaščitno opremo čebelarja in čebelarsko orodje, 

spoznali vlogo medu v prehrani in ga degustirali.

Na jasi za čebelnjakom imamo urejen prostor

z mizami in klopmi za izvajanje učnih delavnic, 

degustacijo medu in medenih izdelkov ter 

druženja na prostem.

Odpravite se na devet kilometrov dolgo 

krožno pot, na kateri si lahko ogledate

zbirko mineralov in fosilov Janeza Klemenčiča, 

Kanomeljske klavže in domačijo Šturmajce.

Pot vas nato vodi do kovačije na domačiji 

Pr’ Ivaniš, mimo sušilnice sadja na domačiji 

Zaklavže in nazaj do čebelnjaka in vrta 

medovitih rastlin.
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Kanomeljske klavžePanjske končnice so poslikali udeleženci krožka Risanje in 
slikanje Univerze za tretje življenjsko obdobje.


