


Kim jesteśmy?

Alpaca Home to wyjątkowe miejsce na mapie 

województwa małopolskiego.  W naszym 

gospodarstwie chętnie przyjmujemy gości, 

którzy chcą spędzić u nas leniwe popołudnie 

w towarzystwie wyjątkowych zwierząt, jakimi 

są alpaki. Te urocze zwierzęta są dla nas 

najważniejsze. Zawsze na pierwszym miejscu 

stawiamy ich bezpieczeństwo, komfort i 

samopoczucie. 



Nasi pracownicy to osoby lubiące 
kontakt z alpakami oraz człowiekiem. 

Chcemy, aby każdy czuł się u nas 
wyjątkowo. W Krzyszkowicach (25 km 
od Krakowa), bo tu znaleźliśmy swoje 

miejsce, stworzyliśmy przyjazne miejsce 
dla rodzin z dziećmi, dorosłych, 

seniorów, a nawet grup szkolnych i 
półkolonii. Dziś chcielibyśmy zaprosić 
Państwa do skorzystania ze specjalnie 

przygotowanej oferty spotkań 
firmowych i integracyjnych.

Kim jesteśmy?



Alpaca Home dla Firm

Alpaca Home otwiera swoje drzwi dla Firm.  Poza 

towarzystwem alpak, wizytą w zagrodzie i 

dokarmianiem zapraszamy na ciekawą prelekcję na 

temat naszych zwierząt, podczas której zostaną 

przedstawione przydatne informacje o gatunku i 

różne ciekawostki. Chcemy, by każdy z naszych 

gości czerpał jak najwięcej dobrego z wizyty u nas. 

Stawiamy na jakość, nie ilość.



Poza wizytą w zagrodzie oferujemy 

możliwość zorganizowania grilla lub 

ogniska. Dysponujemy dużym zielonym 

terenem, na którym nie brakuje drzew, 

które zapewnią kojący cień w upalne dni. 

Nasi goście chętnie relaksują się na 

licznych hamakach i leżakach. Osoby, 

które chcą spędzić czas u  nas bardziej 

aktywnie polubią się z naszymi 

trawiastymi boiskami i sprzętem 

sportowym. Schronienie w zimowe dni  

da nasza przytulna kawiarenka.



Dzieciom na pewno przypadnie do 
gustu plac zabaw i piaskownica.

Jesień sprzyja organizacji spacerów. To 
idealna pora roku by wyprowadzić alpaki

na okoliczne łąki i pagórki. . 

W okresie zimowym mamy zamiar 
ugościć Państwa w klimatycznej stodole 

w towarzystwie dających ciepło 
ogrzewaczy i zewnętrznych 

koksowników.



IMPREZY TEMATYCZNE
Na drewnianych deskach naszej stodoły zorganizujemy małą 

potańcówkę w towarzystwie muzyki. Na życzenie zapraszamy 

DJ’A lub animatora zabaw dziecięcych, który zapewni dzieciom 

pracowników nie lada rozrywkę, a rodzicom bezstresowe 

uczestnictwo w imprezie firmowej. Państwa dzieci będą w 

dobrych rękach! Ponadto zapraszamy do organizacji w Alpaca

Home imprezy andrzejkowej, spotkań opłatkowych lub innych 

imprez tematycznych. Zapewniamy kameralny klimat i teren na 

wyłączność.



Gdy doskwiera głód

Jesteśmy miejscem SLOW. Zawsze na 

uwadze mamy jakość i świeżość produktów 

używanych w naszej kuchni. Chętnie 

sięgamy po sezonowe warzywa i owoce. 

Nasza filozofia jest prosta: stawiamy na 

smaczne jedzenie. Z dumą prezentujemy 

nasze ciasta i desery, które zachwycają 

naszych gości- je również przygotowujemy 

na miejscu. Nie używamy gotowych potraw 

i półproduktów. 



Kwestia poczęstunku lub menu zawsze ustalana jest 

indywidualnie.. Dużą popularnością cieszą się u nas 

dania z grilla oraz ogniska z pieczeniem kiełbasek. 

Dodatkowo serwujemy ciepłe i zimne napoje. Alpaca

Home przygotuje również indywidualne stoły szwedzkie 

lub bufety. Firmom proponujemy skorzystania z naszej 

stałej karty dań lub coś zupełnie nowego- jesteśmy 

otwarci na propozycje i życzenia osoby rezerwującej!



W czasach pandemii

W czasach pandemii sterylność i bezpieczeństwo 

nie jest u nas czymś nadzwyczajnym- to 

standard. Pracownicy Alpaca Home korzystają z 

przyłbic lub maseczek. Są odpowiednio 

przeszkoleni w kwestiach bezpieczeństwa 

związanych z zagrożeniem epidemiologicznym. 

Na naszym terenie dostępne są płyny 

dezynfekujące oraz dodatkowe krany do mycia 

rąk. Stoliki kawiarniane rozstawione są w 

odpowiednich odległościach. Toaleta jest 

dezynfekowana co 30 minut. 



Wprowadzenie rezerwacji pozwoliło nam na 

kontrolowanie liczby osób nas 

odwiedzających. Co ważne, w przypadku 

imprez zamkniętych, teren Alpaca Home 

jest dostępny na wyłączność dla konkretnej 

rezerwacji. Zapraszamy do kontaktu!

W czasach pandemii





Krzyszkowice 24

32-445 Krzyszkowice

+48 728 134 935 

edyta.krawczyk@gmail.com

Facebook: Alpaca Home    Instagram: alpaca_home


