S ALPAK-ou môžete
príliš hlboko do očí,
zaľúbiť navždy.
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Život alpák
U nás môžete zažiť alpaky na vlastnej koži.
Prehliadka gazdovského dvora, prechádzka s
alpakami, oslava narodenín a ďalšie zážitky
umožňujú, aby ste sa dostali čo najbližšie k
týmto spoločenským zvieratám. Návšteva
u nás môže byť výletným cieľom pre Vás a
Vašich priateľov, rodiny, škôlky, školy, seniorov, firmy a spoločenstvá a príjemným osobným zážitkom pre každého návštevníka. Je
to príležitosť pre vytvorenie kontaktu medzi
človekom a zvieraťom. A takto mimochodom
vznikajú aj tie najúchvatnejšie fotografické
momentky.
Alpaky sú priateľské a neustále zvedavé
zvieratá a táto ich povaha pomáha uvoľniť
napätie a vyčarí úsmev na tvári.

Zažiť prechádzky v prírode
Dostanete terapeutickú podporu
Navštíviť obchodík s vlnou
Mať množstvo zážitkov
Vidieť autentický chov zvierat

Vychutnávať si ticho a
pokoj a pokoj …

Fotografovať
Relaxovať
Pozorovať
Vychutnávať
Cítiť

… zbaviť sa napätia a …
… zažiť alpaky

Alpakaerlebnis - Marchfeldmühle
Doris & Michael Weyrer
A-2294 Groissenbrunn, Mühlgasse 5
Mobil +43 664 391 6608
alpaka@alpaka-muehle.at
Komunikácia možná v angličtine alebo nemčine.

www.alpaka-muehle.at

Obchodík s vlnou & Nádvorie alpaka
Schlosshoferstraße 20
A-2294 Groissenbrunn
30 minút vzdialená od Bratislavy a Viedne

Predajnička vlnených produktov

Nezahľaď sa alpake príliš hlboko do očí,
mohol by si sa zaľúbiť navždy.
(Príslovie

Zážitok z blízkosti zvierat
Alpaky dodávajú človeku nielen vlnu, ale
dokážu utešiť aj jeho dušu. Podporujú ho pri
vytváraní spoločenstva so zvieratami a dokážu
mu prinavrátiť často stratený pocit vlastnej
hodnoty. Po absolvovaní intenzívneho vzdelávania a kurzov v oblasti zážitkovej koexistencie
a terapeutického pôsobenia zvierat na človeka
ponúka náš gazdovský dvor plnohodnotný zážitok, ktorý popri intenzívnom kontakte človeka a
zvieraťa dáva nahliadnuť do základných poľnohospodárskych činností a procesov spojených
s chovom zvierat. Práce nevyhnutne spojené
s chovom zvierat rovnako vplývajú na človeka
edukatívne a terapeuticky.
Alpaky vyberáme podľa špeciálnych kritérií a
trénujeme ich na spolunažívanie s človekom.
Náš program prispôsobujeme individuálnym
požiadavkám rôznych klientov, škôlok a škôl.
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Chov alpák
Pri chove alpák kladieme veľký dôraz na vitalitu,
vyrovnanosť, zdravý telesný vývoj zvierat a na
vysokú kvalitu rúna. Popri zdravotnej stránke
zvierat a kvalite rúna je u nás na prvom mieste
spokojnosť zvierat a to, aby sa najskôr ony cítili
v chove dobre. Z času na čas môžu byť alpaky z
nášho chovu presídlené do iného domova. Radi
Vám poradíme ako si môžete medzi alpakami
nájsť svojho zvieracieho priateľa.
Sme členmi

Hodnotné rúno našich alpák pozostáva z
takmer odmastených vlákien, a preto je
vhodné aj pre alergikov. Na spracovanie je
určená len najjemnejšia srsť, a tak môžete
na vlastnej koži pocítiť príjemný a slastný
pocit z jemnej vlny. Vlna z alpaky je termoregulačná a je vhodná rovnako na chladné aj
teplé dni.

