
 

 

 

 



W ramach spotkania ze zwierzętami każdy mały Go��
ma okazje poobcowa� z ponad 40 zwierzętami

zamieszkującymi naszą farmę 
(alpaki, owieczki, kozy, kucyk, osiołek i kury),
pokarmi� smakołykami, pogłaska�, a przy tym

dowiedzie� się wielu ciekawostek nie tylko 
o alpakach.

 

Urodziny z alpakami to wspaniała okazja
 na połączenie nauki o zwierzętach 

z urodzinową zabawą 

 

 



Do wyboru:
-wyklejanie drewnianej alpaki wełną
-malowanie ekotoreb z motywem zwierzęcym
-malowanie i wypalanie kubk�w ceramicznych
-malowanie drewnianych magnes�w 

 
Dzieci podczas warsztat�w dowiadują się m.in: 

o wła�ciwo�ciach i przeznaczeniu wełny, 
w ilu kolorach występuję oraz jak często należy

strzyc alpakę.
Dzieci poprzez dotyk poznają r�żnicę miedzy

wełną alpak i owczą.
 
 
 
 

Warsztaty plastyczne
 



Aby urozmaici� imprezę urodzinową 
animator zorganizuje zabawy 

integracyjno-ruchowe 
powiązane z innymi atrakcjami 

(m.in.: wsp�lne ta�ce, tatuaże brokatowe,
zabawy z chustą animacyjną)

 
Rodzaj zabaw oraz poszczeg�lne atrakcje

ustalamy indywidualnie
 według Pa�stwa preferencji.

 

Zabawy z animatorem
 



Miejsce na poczęstunek organizujemy
 w klimatyzowanej/ogrzewanej sali 

o powierzchni 100 m2.
Dla solenizanta/ki w cenie balon 'cyfra' z helem.

Przygotowujemy kompletną zastawę stołową 
o tematyce alpak (w cenie): 

kubeczki, talerzyki, sztu�ce oraz serwetki. 
 
 
 
 
 

Miejsce na poczęstunek
 



Nie serwujemy poczęstunku dla Go�ci. 
Natomiast można wnie�� ze sobą jedzenie oraz

przygotowa� poczęstunek na miejscu. 
 

Istnieje możliwo�� rozpalenia grilla na miejscu
(w sezonie wiosna/lato).

 
Dla opiekun�w możemy zorganizowa� kącik

kawowy (za dodatkową opłatą-79 zł).
 
 
 
 
 
 



Urodzinki MINI
 2-godzinne

Co zawierają?
-spotkanie z alpakami i innymi zwierzętami 
- czas na poczęstunek
- czas wolny na placu zabaw 

Liczba dzieci i koszt:
- do 10 dzieci / koszt 749 zł
- 11-15 dzieci/ koszt 799 zł
- 16-20 dzieci/ koszt 899 zł

 
 
 
 
 

Cennik



Urodzinki STANDARD
 2,5-godzinne

Co zawierają?
-spotkanie z alpakami i innymi zwierzętami  
-warsztaty plastyczne 
- czas na poczęstunek 
- czas wolny na placu zabaw 

Liczba dzieci i koszt:
- do 10 dzieci / koszt 899 zł
- 11-15 dzieci/ koszt 949 zł
- 16-20 dzieci/ koszt 1049 zł

 
 
 
 
 

Cennik



Urodzinki MAXI
 3-godzinne

Co zawierają?
-spotkanie z alpakami i innymi zwierzętami  
-warsztaty plastyczne
-zabawy z animatorem 
- czas na poczęstunek 
- czas wolny na placu zabaw 

Liczba dzieci i koszt:
- do 10 dzieci / koszt 1199 zł
- 11-15 dzieci/ koszt 1299 zł
- 16-20 dzieci/ koszt 1499 zł

 
 

Cennik



-kącik kawowy dla rodzic�w /79 zł/
Kącik kawowy zawiera: 
kawę (sypana,rozpuszczalna), 
kilka rodzaj�w herbat, mleczko, filiżanki,
łyżeczki.

-rozpalenie grilla /69 zł/

-zaproszenia urodzinowe 5 zł/sztuka

-dyplomy urodzinowe 5 zł/sztuka

Dodatkowo



Podczas urodzin na terenie hodowli może
przebywa�:
- do 10 os�b opiekun�w (rodzic�w) / bezpłatnie
- od 11 do 20 os�b opiekun�w (rodzic�w)/ +149 zł
- powyżej 20 os�b opiekun�w (rodzic�w)/ cena
ustalana indywidualnie

Istnieje możliwo�� oprowadzenia os�b dorosłych
po hodowli 

(karmienie zwierząt, opowiadanie ciekawostek,
zdjęcia)

/ koszt ustalany indywidualnie w zależno�ci 
od liczby os�b

 
Każde dodatkowe 30 minut urodzin/ +69 zł/ 

 
Wypożyczenia szkła i zastawy stołowej dla os�b

dorosłych/ 
koszt ustalany indywidualnie

Informacje organizacyjne



Poczęstunek organizowany jest w
klimatyzowanej/ ogrzewanej sali o łącznej

powierzchni 100 m2
 

W okresie jesienno-zimowym warsztaty
plastyczne oraz zabawy z animatorem

organizowane są w sali.
 

Karmienie zwierząt w zależno�ci od pogody
odbywa się 

w alpakarni lub na pastwisku. 
 

Jeste�my otwarci na Pa�stwa propozycje 
oraz sugestie! 

 
Kontakt: 
alpakicudaki@gmail.com
FB/ Alpaki Cudaki Radzymin
tel.kontaktowy 508 764 803

 

Informacje organizacyjne


