Cennik wejść
Czas trwania

Ilość osób (dorośli + dzieci)

Cena

Każda dodatkowa osoba

Spacer

40 minut

od 1 do 5

75,00 zł

15,00 zł

Karmienie w zagrodzie
(marchewka w cenie)

15 minut

1

5,00 zł

5,00 zł

Cennik wejść dla gości nocujących w hotelu
lub korzystających z naszych usług gastronomicznych
(po okazaniu paragonu na kwotę powyżej 100,00 zł)

Czas trwania

Ilość osób (dorośli + dzieci)

Cena

Każda dodatkowa osoba

Spacer

40 minut

od 1 do 5

50,00 zł

10,00 zł

Karmienie w zagrodzie
(marchewka w cenie)

15 minut

1

5,00 zł

5,00 zł

Regulamin spotkań z naszymi zwierzętami:
1. W zagrodzie mieszkają alpaki i lamy. Na spacer można zabierać wyłącznie alpaki.
2. Spacery z alpakami podlegają wcześniejszej rezerwacji. Na spacer zabieramy jedną
alpakę wybraną i przygotowaną przez naszego pracownika.
3. Nie ma możliwości samodzielnego wybrania alpaki na spacer.
4. Spacer trwa do 40 minut i odbywa się wyłącznie na wyznaczonym terenie.
5. Dzieci i młodzież mogą przebywać ze zwierzętami tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
6. Zwierzęta można karmić WYŁĄCZNIE startą marchewką.
7. Nie wolno biegać, krzyczeć, wykonywać gwałtownych ruchów, używać lampy błyskowej aparatu, podchodzić do zwierząt z tyłu,
wprowadzać innych zwierząt.
8. Obowiązuje zakaz zabierania na spacer z alpaką psów i innych zwierząt oraz wprowadzania innych zwierząt na teren zagrody.
9. Prosimy o nie sadzanie dzieci na alpaki/lamy – nawet do zdjęć.
10. Kategorycznie zabrania się: wchodzenia na teren osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających,
palenia tytoniu lub innych substancji, spożywania alkoholu, zaśmiecania terenu.
11. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki, szkody będące konsekwencją nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, utracone
mienie Gości pozostawione przez nich bez nadzoru.
12. Wchodząc do zagrody i zabierając alpakę na spacer akceptują Państwo powyższy regulamin. W przypadku naruszenia któregoś z
punktów, spacer lub karmienie, może zostać przerwane przez naszego pracownika. W takim wypadku zwrot kosztów nie obowiązuje.

