
OFERTA  I  CENNIK 
 
PROSIMY O KONTAKT PRZED PRZYJAZDEM I UMÓWIENIE KONKRETNEGO TERMINU. 
 
Wieczory panieńskie 
Zapraszamy na wyjątkowy wieczór panieński w ogrodzie z alpakami.  W skład wieczoru wchodzą: 
wizyta w zagrodzie, karmienie  zwierząt, spacer z alpakami oraz wicie wianków ze świeżych 
kwiatów. Jeżeli nie chcecie zawracać sobie głowy robieniem zdjęć, wyręczy Was w tym nasz 
fotograf. Zapraszamy! 
 
Cennik 
wicie wianków 45 zł od osoby 
spotkanie w zagrodzie i spacer z alpakami  45 zł od osoby 
wynajęcie fotografa  150 zł za godzinę 
możliwy interesujący ciąg dalszy...- do uzgodnienia 
Całe spotkanie trwa od 2 do 4 godzin. 
 
Imprezy okolicznościowe 
Zapraszamy na wspólną zabawę urodzinową u nas w ogrodzie - towarzystwo naszych egzotycznych 
zwierząt nada zabawie niepowtarzalny urok. 
Impreza urodzinowa zwykle trwa do 3 godzin, w jej skład wchodzą gra tematyczna, warsztaty 
plastyczne oraz zabawy ruchowe. 
 
Cennik 
na miejscu (u nas w ogrodzie) 400 zł / godzinę 
      
 
Możliwy jest przyjazd alpak na urodziny do Jubilata 300 zł / godzina 
      dojazd  50 zł 
 
 
  
Sesje zdjęciowe 
Proponujemy sesje zdjęciowe - ślubne, z okazji urodzin i innych ważnych okoliczności . Sesja 
zdjęciowa w towarzystwie alpak będzie na pewno niezapomnianym przeżyciem i dobrą zabawą. 
Miejsce sesji do uzgodnienia. 
 
Cennik 
Sesja z fotografem   350 zł / godzina 
Sesja z własnym fotografem  250 zł / godzina 
 
Możliwy zakup prezentu w postaci voucher’a. 
 
Spotkania w domach seniorów 
Chętnie wraz z naszymi "chłopakami alpakami" dojedziemy do Państwa. Przebywanie w 
towarzystwie tych przemiłych stworzeń sprawi, że Wasze twarze rozjaśni uśmiech. 
 
Cennik 
Spotkanie w domu seniora  250 zł / godzina 
Dojazd     50 zł 
 
 



Zajęcia edukacyjne z alpakami - przedszkola, szkoły, kolonie,  letnie obozy 
Proponujemy warsztaty, na których przybliżamy dzieciom świat alpak. Zajęcia są zróżnicowane w 
formie i dopasowane pod kątem wieku. Spotkania mogą być organizowane u nas w ogrodzie lub w 
Państwa placówce. 
 

Cena do uzgodnienia. 
 

Spacer w terenie z alpakami 
Wspólne spędzenie czasu na łonie natury w towarzystwie  emanujących spokojem alpak na pewno 
doda nam sił i nastroi pozytywnie. Po spacerze możemy wrócić do ogrodu i poznać pozostałe 
alpaki. Zapewniamy dojazd na miejsce spaceru z Łomianek i z powrotem. 
 
Cennik 
Spacer w terenie    75 zł/osoba/godzina  min 150 zł 
Spacer w terenie oraz powrót do ogrodu 90 zł/osoba/1,5 godziny  min 180 zł 
 
Możliwy zakup voucher’a na prezent 
 
Spotkanie z alpakami w ogrodzie 
Serdecznie zapraszamy! Będą Państwo mieli okazję poznać z bliska nasze alpaki, nakarmić je 
marchewką a dzieci będą mogły spędzić czas w naszym mini „ogródku jordanowskim.” 
Możliwy jest także spacer po sąsiedniej uliczce – do uzgodnienia. 
 
Cennik 
Poniedziałek – Niedziela   30 zł/osoba/godzina  min 60 zł 
Grupy weekendowe    10.00 – 11.00  30 zł/osoba/godzina 
Spacer po uliczce, ogrodzie oraz karmienie 45 zł/osoba/godzina  min 90 zł 
 
Możliwy zakup voucher’a na prezent 
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