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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 
cudownych zwierząt, jakimi są 

alpaki. Te urocze zwierzaki są dla 
nas najważniejsze. Zawsze na 

pierwszym miejscu stawiamy ich 
bezpieczeństwo, komfort i 

samopoczucie. 



Kim jesteśmy?
Nasi pracownicy to osoby lubiące 
kontakt z alpakami oraz dziećmi. 
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 także 
spotkań firmowych i integracyjnych. 
Dziś chcielibyśmy zaprosić Państwa 

do skorzystania ze specjalnie 
przygotowanej oferty dla grup 

szkolnych.





Alpaca Home dla dzieci
Alpaca Home otwiera swoje drzwi jeszcze 

szerzej dla najmłodszych. 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, dostosowane do wieku 
naszych małych Gości. Chcemy, by każde 
dziecko czerpało jak najwięcej dobrego z 
wizyty u nas, a pozytywne wspomnienia 

zostały na długo. Stawiamy na jakość, nie 
ilość.



Koszt

● grupa do 20 dzieci- 300 zł

● grupa powyżej 20 dzieci- 

300zł+ 15 zł/ każde kolejne 

dziecko

● 100 zł opłaty rezerwacyjnej/ 

grupa- gwarantuje teren na 

wyłączność

● opiekunowie: gratis





Grupa
● spotkania rozpoczynamy o 

godzinie 10:00
● grupy przebywają u nas 2-3h 
● obowiązuje wcześniejsza 

rezerwacja mailowa lub 
telefoniczna

● dokarmianie alpak może 
odbywać się bezpośrednio w 

zagrodzie lub przez niski płotek- 
decyzję podejmuje opiekun 

Alpak, po zapoznaniu się z grupą 



Grupa
● Dzieci mogą zostać podzielone na 

mniejsze grupki, wg decyzji 
Opiekuna Alpak- dotyczy wejścia 

do zagrody
● Grupa może swobodnie korzystać 

z terenu Alpaca Home pod 
nadzorem swoich opiekunów- 

np. plac zabaw, trawiaste boiska, 
hamaki, bujaki. To oni 

odpowiadają za dzieci podczas 
pobytu w Alpaca Home





Poczęstunek
Zapraszamy grupy do skorzystania z 

oferty poczęstunku

● zupa+ drugie danie+ ciasto+ 
herbata= 32zł/ os.
Do wyboru zupa pomidorowa krem 
z grzankami/ rosół, naleśniki z 
dżemem truskawkowym/ białym 
serem lub klopsiki w sosie z 
ziemniakami i mizerią.



● ciasto marchewkowe/ sernik+ 

herbata= 17zł/ os.

● szarlotka+ herbata= 15 zł/ os.

● ciasto marchewkowe/ sernik= 

12zł/os.

● szarlotka= 10 zł/ os. 

Do ustalenia przed wizytą

Małe co nieco





Parking

Alpaca Home posiada trawiasty 
parking bezpośrednio przed 

obiektem. W przypadku większych 
busów i autobusów, które nie są w 

stanie podjechać tak blisko, 
prosimy o pozostawianie pojazdu 
na zaprzyjaźnionej myjni- ok. 4-5 

min pieszo od Alpaca Home.



Czasem słońce, 
czasem deszcz

Posiadamy taras/podest, który jest 
zadaszony. To w tym miejscu będzie 

można posłuchać wykładu o 
alpakach, zobaczyć jak żyją na co 

dzień, ale przede wszystkim w tym 
samym czasie nie zmoknąć!
Od teraz wizyty grup będą 

"pewniejsze", nie boimy się złej 
pogody.





W czasach pandemii sterylność i 
bezpieczeństwo nie jest u nas czymś 

nadzwyczajnym- to standard. 
Pracownicy Alpaca Home korzystają z 

maseczek, kiedy to wymagane, są 
odpowiednio przeszkoleni w kwestiach 

bezpieczeństwa związanych z 
zagrożeniem epidemiologicznym. Na 

naszym terenie dostępne są płyny 
dezynfekujące oraz dodatkowe krany do 
mycia rąk, co jest ważne przy obsłudze 
grup dziecięcych. Stoliki kawiarniane i 

mini stoliczki rozstawione są w 
odpowiednich odległościach (gdy 

pozwalają na to decyzje Rządu). Toaleta 
jest dezynfekowana co 20 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. 

W czasach pandemii
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