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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. 

 



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 

urodzinowej. 

Kim jesteśmy?



Alpaca Home dla Dzieci

Alpaca Home otwiera swoje drzwi jeszcze szerzej dla 
najmłodszych Jubilatów. 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.





W środku czy na zewnątrz?

Na Państwa życzenie przygotujemy stoliki 
w środku (kawiarnia w stodole) lub na 
zewnątrz w ustronnym miejscu (wszystko 
w miarę możliwości).

● W środku: możliwość ustawienia 
stolików dla dzieci oraz zapewnienie 
im malowanek i gier. Wydzielenia 
miejsca do tańca? Nie ma problemu.



● na zewnątrz: stoliki ustawimy 
wśród fantazyjnych firankowych 
girland (jeśli pogoda sprzyja), co 
pozwoli na zachowanie 
kameralnego klimatu, nawet 
jeśli na terenie Alpaca Home 
będą przebywać inni prywatni 
goście. Stąd wszędzie blisko: na 
plac zabaw, do piaskownicy, na 
trawiaste boiska i huśtawki. A do 
tego widok zagrody z Alpakami 
umili jeszcze bardziej ten 
wyjątkowy dzień. 



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 imprezy i przyjęcia okolicznościowe będą 
"pewniejsze", nie boimy się złej pogody.





Urodziny w Alpaca Home

Nasze doświadczenie w organizacji 
urodzin pozwala na sugerowanie 

sprawdzonych rozwiązań. Najczęściej 
zapraszamy do składania rezerwacji “na 

zwykłych zasadach”. Oznacza to, że 
rezerwujemy dla Państwa stolik, w miarę 
możliwości, w odosobnionym miejscu. 
Równocześnie na terenie Alpaca Home 
przebywają inni goście. Koszt rezerwacji 

całego terenu jest ustalany 
indywidualnie. 



Koszt
Wstęp na teren Alpaca Home jest płatny (za wyjątkiem imprez 

całodziennych z rezerwacją terenu na wyłączność):

● 30 zł- osoba dorosła (wymagamy minimum 1 osoby 
dorosłej przypadającej na 3 dzieci w zagrodzie).

● 15 zł- osoba dorosła, nie wchodząca do zagrody i nie 
dokarmiająca alpak (ta osoba nie jest opiekunem grupy)

● 15 zł- dziecko do 15 r.ż.
● wstęp gratis- dziecko do 3 r.ż.
● opłata za serwis- 10% rachunku za część gastronomiczną
● wymagany zadatek w wysokości 30% planowanego 

rachunku/ kosztu imprezy.

W podanej cenie: wizyta w zagrodzie z dokarmianiem 
alpak, wykład na temat zwierząt, możliwość korzystania z 
terenu oraz sprzętu rekreacyjnego (hamaki, bujaki, leżaki, 
plac zabaw, boiska trawiaste, piłki itp.). Dysponujemy 
przewijakiem dla dzieci oraz krzesełkami do karmienia.

W tej cenie przygotujemy symbolicznie wydzieloną strefę z 
właściwym dla ilości uczestników ustawieniem stołów i krzeseł. 







Propozycja poczęstunku

Aby ułatwić Państwu dopasowanie menu do budżetu, 
którym Państwo dysponują pozwalamy sobie

przedstawić ofertę, z której sami wybierają Państwo 
najbardziej dogodne propozycje.

Uwaga! Przy imprezach okolicznościowych pobieramy 
opłatę  za serwis. Wynosi ona 10% rachunku dla części 

gastronomicznej (rachunek końcowy z wyłączeniem wstępów, 
gadżetów itp.).

*Wstęp do Alpaca Home: do 3 lat 0 zł, do 15 lat – 15 zł , 
powyżej 15 lat 30 zł.

* Nie zawarte w ofercie napoje/ dania/ lody są dodatkowo 
płatne zgodnie z cennikiem Alpaca Home

*Zgodnie z regulaminem Alpaca Home prosimy o nie 
przynoszenie własnych napoi/ przekąsek.



Menu
Dzieci Danie główne
Naleśniki podsmażane na masełku z owocami i dżemem 
truskawkowym lub nutellą- 22,00 zł/ porcja

Rodzice Danie główne
Naleśniki ze ze szpinakiem lub klopsy w sosie z młodymi 
ziemniakami i mizerią-  22,00 zł/porcja
/do ustalenia przed spotkaniem/

Dzieci zimna płyta- pełna wersja
Mini hot dogi (1 szt.)
Szaszłyki owocowe (2 szt.)
Galaretki owocowe (2 szt.)
Shoty owocowe (2 szt.)
Babeczki czekoladowe (1 szt.)
Popcorn, 
Paluszki, 
Mini kanapeczki na domowym chlebie z dżemem i nutellą (2 szt.)

60zł/os



Dorośli  zimna płyta- pełna wersja

Babeczki czekoladowe,
Szaszłyki owocowe, 
Mini kanapeczki na domowym chlebie z wytrawnymi pastami, 
Paluszki

6
0zł/os

Dzieci zimna płyta- wersja mini

Galaretki owocowe (2 szt.)
Popcorn, 
Paluszki, 
Mini kanapeczki na domowym chlebie z dżemem i nutellą (2 szt.)

30 zł/os



Dorośli  zimna płyta- wersja mini

Mini kanapeczki na domowym chlebie z wytrawnymi 
pastami, 
Paluszki,  
Kawa / herbata na życzenie

30zł/os



Napoje (płatne dodatkowo)

●Sok jabłkowy, Sok pomarańczowy karafka 1 litr 12 zł
●Woda karafka 1 litr 10 zł
●Kawa biała, Cappuccino 12 zł
●Kawa latte 15 zł
●Kawa czarna 10 zł
●Herbata Richmont 12 zł
●Mrożona herbata 15 zł
●Mrożona kawa 15 zł
●Gorąca czekolada 15 zł
●Wino stołowe karafka 1 litr 50 zł, 0,5 litra 25 zł
●Piwo 10-15 zł butelka 330 ml.
●Pozostałe napoje i inne pozycje rozliczane wg cennika 



TORT MARCHEWKOWY

● nasza propozycja tort na Państwa imprezę 
urodzinową

● ręcznie robiony

● ok. 16 kawałków (195 zł)

● dekoracja owocami sezonowymi*
* może różnić się w zależności od pory roku





By impreza była jeszcze lepsza

Dekoracje/ inne
Okazjonalne przybranie stołu :

odświętne nakrycie bez elementów dekoracyjnych 50 zł
odświętne nakrycie  z elementami dekoracyjnymi 100 zł

odświętne nakrycie z elementami dekoracyjnymi i 
balonami 150 zł

Oferta VIP*
Współpracujemy z Party Loft z Myślenic. Zapraszamy do 

kontaktu z nimi- chętnie przygotują dekoracje VIP. 
Cena zgodnie z cennikiem Party Loft.

    (Jagiellońska 5 32-400 Myślenice, +48517797330)

* daje możliwość spersonalizowania dekoracji



By impreza była jeszcze lepsza
Inne

★ animator - Kreatywni Animatorzy Myślenice
 500 788 248  www.kreatywnianimatorzy.pl

Przy rezerwowaniu usługi prosimy powołać się 
na Alpaca Home.

★ prezenty dla uczestników spotkania (do 
ustalenia indywidualnie), np. kubek 25 zł 

★ oferta gadżetów na naszej stronie 
internetowej - www.alpacahome.pl

★ okazjonalne opakowanie na upominki - gratis

http://www.kreatywnianimatorzy.pl




W czasach pandemii

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





Drodzy Goście, przypominamy, że zespół Alpaca Home nie pełni opieki nad dziećmi. 
Czuwamy nad całą grupą w zagrodzie, jednak to do rodziców należy pilnowanie 

pociech. 

Obecność rodziców/ opiekunów jest wymagana (1 opiekun na 3 dzieci). 

To na rodzicach i opiekunach prawnych spoczywa zadbanie o bezpieczeństwo dzieci. 

Za każdym razem przed wejściem do zagrody jesteście Państwo informowani o 
zasadach bezpieczeństwa, których należy bezwzględnie przestrzegać. 

W przypadku łamania zasad bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do 
wyproszenia Państwa z zagrody dla bezpieczeństwa Państwa oraz komfortu naszych 

Alpak.

Bezpieczeństwo



UWAGA. W przypadku w którym opiekunowie Alpak 
uznają, iż dzieci nie są w stanie skupić się na wysłuchaniu 

zasad bezpieczeństwa oraz stwierdzą, że wizyta w 
zagrodzie może zagrażać dzieciom lub zwierzętom, mogą 

podjąć decyzję o karmieniu Alpak przez płotek bez 
wchodzenia do zagrody).

Przed przybyciem należy zapoznać się z regulaminem 
Alpaca Home, dostępnym na naszej stronie internetowej 

oraz Facebooku.

Bezpieczeństwo



Po wstępnej rezerwacji mailowej, tj. ustaleniu 
terminu, oczekiwań i wyboru menu/ 

dodatkowych atrakcji, rezerwację uważa się 
za przyjętą po przesłaniu potwierdzenia 

przelewu- zadatek w wysokości 30%
podstawowej wyceny. 

 MARCIN HONISCH
72 1050 1504 1000 0022 6910 2220
w tytule: imię nazwisko, data imprezy

alpacahome.pl/inspiracje
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