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Mogelijkheden op De Alpacaboerderij
Wil je een dagprogramma boeken? Dan kun je rustig zelf de geschikte combinatie van
activiteiten voor de groep uitkiezen, of je kiest een van onze kant en klare
arrangementen.

Rondleidingen
Afhankelijk van de samenstelling van de groep kunnen wij een rondleiding op maat
verzorgen. Voor kleine groepjes tot 20 personen hebben we een korte rondleiding, welke
ook zeer geschikt is voor gemengde groepen. De normale rondleiding is voor groepen
vanaf 20 personen, maar je kunt ook altijd met een kleinere groep de rondleiding volgen,
je betaalt dan wel het minimumbedrag. De rondleiding is zeer geschikt voor
mindervaliden en senioren omdat we lange tijd in de excursiezaal zitten en ook weinig
hoeven te stappen in de stal.
-

Rondleiding: Je wordt ontvangen met koffie of thee. Dit kan eventueel uitgebreid
worden met bijvoorbeeld een lekker stukje appeltaart. Na de koffie gaan we naar
een film kijken over de boerderij en de dieren. De gids weet alles te vertellen over
de alpaca's en het ontstaan van de boerderij. In de stal en eventueel in de weide
gaan we de dieren bekijken en we sluiten af in onze boerderijwinkel.
Duur activiteit: ca. 2 uur
Prijs: € 7,50 per persoon (groepsminimum: € 150,-)
Mogelijke uitbreidingen:
o Appeltaart bij ontvangst (€ 2,80 per persoon)
o Extra koffie bijschenken (€ 1,20 per persoon)
Groepsgrootte: 20 tot 80 personen

-

Korte rondleiding: we ontvangen je in de Alpacaweide of -stal waar we direct
starten met de rondleiding. De gids vertelt veel leuke wetenswaardigheden over
alpaca’s en over onze boerderij. We gaan in het zomerseizoen lekker tussen de
dieren in de weides, waar we misschien zelfs een alpaca kunnen aaien. Uiteraard
nemen we ook een kijkje in de alpaca-stal, waar we eventueel nog dieper in gaan
op het fokken met alpaca’s en waar de wol gevoeld kan worden.
Duur activiteit: 45 minuten
Prijs: € 40,- voor de gids + € 2,- per kind en € 3,- per volwassene
Groepsgrootte: tot 20 personen
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-

Anderstalige rondleiding: Je wordt ontvangen met koffie of thee. Dit kan
eventueel uitgebreid worden met bijvoorbeeld een lekker stukje appeltaart.
Tijdens de koffie vertelt de gids u van alles over de alpaca’s en de boerderij. In de
stal en eventueel weide gaan we de dieren bekijken en we sluiten af in onze
boerderijwinkel. De rondleiding is mogelijk in het Engels of Duits, en eventueel
ook in het Frans. Deze activiteit is niet online te boeken, enkel via e-mail of
telefonisch.
Duur activiteit: ca. 1,5 uur
Prijs: € 7,50 per persoon (groepsminimum: € 150,-)
Mogelijke uitbreidingen:
o Appeltaart bij ontvangst (€ 2,80 per persoon)
o Extra koffie bijschenken (€ 1,20 per persoon)
Groepsgrootte: 20 tot 80 personen
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Alpaca Activiteiten
Voor verschillende groepen organiseren wij activiteiten mét alpaca’s! Deze kunnen het
hele jaar door, in de wintermaanden blijven we in de stal, en in de zomermaanden zijn
de activiteiten bij goed weer buiten. Voor de alpaca activiteiten is er een minimum en
maximum aantal personen, dit om de veiligheid van onze bezoekers en onze dieren te
garanderen.
-

Alpacagility: Bij deze activiteit is het de bedoeling om een alpaca over een
hindernissenparcours te leiden. Een zigzagparcours, een wipwap en een tunneltje
zijn dingen die een alpaca niet dagelijks tegenkomt. Om het nog eens extra lastig
te maken, maken we er natuurlijk wel een wedstrijdje van: wie is het behendigst
met een alpaca?
Duur activiteit: ca. 1 uur (voor groepen tussen 15 en 20 personen 1,5 uur)
Prijs: € 9,00 per persoon (groepsminimum: € 90,00)
Mogelijke uitbreidingen:
o Prijsje voor de winnaar (zie www.alpaca-shop.be )
Groepsgrootte: tot 20 personen

-

Alpacawandeling: na een korte uitleg over het gedrag van de alpaca’s en de
do's-en-don'ts, gaan we vertrekken voor een mooie wandeling in de bossen van
Kaulille. Er gaat 1 alpaca per 4 personen mee wandelen (met een minimum van 2
alpaca’s). De groep dient te bestaan uit minimaal zo’n 75% volwassenen. De
wandeling wordt door een van onze gidsen begeleid.
Duur activiteit: 1,5 tot 2 uur.
Prijs: € 16,- per persoon (groepsminimum: € 160,-)
Groepsgrootte: 10 tot 16 personen
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-

Gezinswandeling: na een korte uitleg over het gedrag van de alpaca’s en de
do's-en-don'ts, gaan we vertrekken voor een mooie wandeling in de bossen van
Kaulille. Er gaan twee alpaca’s met uw gezin of klein gezelschap mee op
wandeling. Deze wandeling is korter dan de normale Alpacawandeling, en hierbij
mogen kinderen meedoen, echter altijd onder begeleiding van een volwassene. De
wandeling wordt door een van onze gidsen begeleid.
Duur activiteit: 1 tot 1,5 uur.
Vaste prijs: € 110 per gezelschap
Groepsgrootte: maximum 8 personen

-

Cursus Alpacaboer: een ludieke en actieve rondleiding waarbij de deelnemers
op een leuke manier kennis maken met de alpaca's en de verzorging en fokkerij
hiervan. Je wordt ontvangen met een kopje koffie. De deelnemers doen actief
mee in de werkzaamheden, waarbij iedere deelnemer willekeurig een taak
toegewezen krijgt. Op het einde van de cursus ontvangen de nieuw opgeleide
alpacaboeren een certificaat. Dit is vooral een ludieke activiteit, niet een
daadwerkelijke cursus voor potentiele alpacahouders.
Duur activiteit: ca. 1,5 uur
Prijs: € 13,- per persoon (groepsminimum: € 130,-)
Mogelijke uitbreidingen:
o Appeltaart bij ontvangst (€ 2,80 per persoon)
o Extra koffie bijschenken (€ 1,20 per persoon)
Groepsgrootte: 10 tot 20 personen

-

Junior Cursus Alpacaboer: lekker meehelpen met de verzorging van de dieren:
stallen opkuisen, brokjes en hooi voeren, dieren buiten of juist binnen zetten enz.
Centraal staat het werken tussen en met de dieren, maar niets moet. De
deelnemers bepalen vaak al doende zelf het programma van de uitstap. Op het
einde van de uitstap ontvangen de kinderen een diploma alpacaboer.
Duur activiteit: ca. 1 uur
Prijs: € 9,00 per kind (groepsminimum: € 90,00)
Groepsgrootte: 10 tot 20 kinderen
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Zomer Activiteiten
In de zomermaanden zijn onze weides geopend voor bezoekers en staan de alpaca’s
vaak buiten. Daarnaast hebben we een gezellig buitenterras waar je tussendoor een
drankje kan doen. Bij slecht weer hebben we een overdekt terras in de stal, en kunnen
de buitenactiviteiten mits beschikbaarheid vervangen worden door een binnenactiviteit.
-

Boerengolf: in groepsverband probeer je de bal te putten in de holes. Pas
onderweg op voor de alpaca's, alpacakeutels en de leuke hindernissen die het spel
iets extra’s geven.
Duur activiteit: 1,5 tot 2 uur.
Prijs: € 7,50 per volwassene, € 6,50 per kind
Groepsgrootte: geen minimum, vanaf 10 personen € 1,00 korting per persoon.

-

Boerenspellen: gezellige ouderwetse boerenspellen! We hebben een leuk aantal
spellen welke binnen op ons stalterras opgesteld staat. Denk hierbij aan spellen
als hoefijzer werpen, mega jenga, spijkerslaan etc.
Duur activiteit: ca. 2 uur
Prijs: € 7,50 per volwassene, € 6,50 per kind
Groepsgrootte: geen minimum, vanaf 10 personen € 1,00 korting per persoon.

-

Boeren 6kamp: in teamverband strijd je tegen elkaar op verschillende
onderdelen, waarbij kracht, behendigheid en snelheid centraal staan. De spellen
vinden plaats in de weide tussen de alpaca's, dus ook een ideale manier om deze
dieren beter te leren kennen. Maar pas op, je kunt een nat pak oplopen, maar
gelukkig is er op de boerderij ook de gelegenheid om te douchen. Neem wel even
een extra paar kleren mee. De zeskamp is geschikt voor volwassenen en kinderen
vanaf 12 jaar.
Duur activiteit: ca. 2 uur
Prijs: € 7,50 per persoon
Groepsgrootte: minimum 10 personen. Er kunnen meerdere kleine groepen
tegelijk de Boeren6kamp spelen.
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Arrangementen
Ben je met 2 of met 20 personen? Voor iedere gezelschap kunnen we een arrangement
op maat maken, of je kiest uit een van onderstaande arrangementen welke we speciaal
per doelgroep ingericht hebben.
-

Verwen de Alpacafan: Is je vriend of vriendin gek van alpaca’s en wil je hem of
haar aangenaam verrassen met een leuke uitstap? Dan is het verwen de
alpacafan arrangement iets voor jullie. Je wordt ontvangen met een flesje cava op
ons terras, of in de winter in de zaal. Een gids vertelt je daarna alles over de
alpaca’s en de boerderij tijdens een rondleiding. Aansluitend aan de rondleiding
bezoeken we natuurlijk ons winkeltje waar een presentje voor de alpacafan klaar
ligt. Na een korte pauze sluiten we het arrangement af met de Alpacagility.
Duur activiteit: ca. 2 uur
Prijs: € 149,- voor 2 personen
Groepsgrootte: 2 personen

-

Verwen de Alpacafan XL: Combineer het arrangement met een overnachting in
onze tweepersoons vakantiewoning ‘Bolivia’. Deze woning kijkt uit op de stal waar
je de alpaca’s in de avond ook binnen ziet staan!
Prijs: € 252,50 voor 2 personen

-

The Alpaca Experience: Is een van onze Alpaca Activiteiten niet genoeg voor
jullie groep? Waarom dan niet kiezen voor onze Alpaca Experience, waarbij we
jullie de hele middag kennis laten maken met onze dieren. We beginnen met een
korte rondleiding, waar de gids jullie alles vertelt over de alpaca’s en de boerderij.
Daarna vertrekken we op een wandeling in de mooie bossen van Kaulille.
Teruggekomen van de wandeling genieten we van een lekker drankje op ons
terras waarna we afsluiten met de Alpacagility. Voor de wandeling en de
Alpacagility gebruiken we andere alpaca’s, dus je maakt kennis met meerdere van
onze dieren.
Duur activiteit: ca. 3,5 uur
Prijs: € 29,- per persoon (groepsminimum € 290,-)
Groepsgrootte: 10 tot 16 personen
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-

The Alpaca Experience XL: Combineer het arrangement met een overnachting
in onze vakantiewoningen. In onze drie vakantiewoningen kunnen totaal 10
personen overnachten. Ook voor het eten en drinken wordt gezorgd, in de avond
hebben we een barbecue voor jullie groep inclusief 3 consumpties per persoon.
Prijs: € 864,50 voor groepen tot 10 personen
Groepsgrootte: tot 10 personen

-

Vrijgezellen merries: Zoek je een leuke uitstap voor het vrijgezellenfeest met je
vriendinnen? Bij dit arrangement beginnen we met een korte rondleiding, maar
volledig toegesplitst op dames, waarbij we enkele pikante details met jullie delen
en vergelijkingen maken tussen onze hengsten en jullie mannen. Na een korte
pauze met twee flesjes cava gaan we de Alpacagility doen, en dit doen we
natuurlijk met een van onze hengsten, want als je een alpacahengst baas kunt
komt dat later ook helemaal goed met je eigen vent! Dit arrangement is ideaal te
combineren met een barbecue achteraf.
Duur activiteit: ca. 2 uur
Prijs: € 16,- per persoon (€ 160,- groepsminimum)
Groepsgrootte: 10 tot 20 personen

-

Vrijgezellen hengsten: Zoek je een leuke uitstap voor het vrijgezellenfeest met
je vrienden? We beginnen met een aangepaste korte rondleiding, waarbij we
vooral veel details met jullie delen over onze merries, en hun gedrag en kuren.
Het valt op dat deze veel overeenkomsten hebben met jullie wederhelften.
Natuurlijk kunnen ook enkele pikante details over de alpaca’s niet ontbreken. Na
een korte pauze met een bak bier kunnen jullie kiezen uit een van onze zomer
activiteiten, de boerengolf, boerenspellen of boeren6 kamp. Dit arrangement is
ideaal te combineren met een barbecue achteraf.
Duur activiteit: ca. 2,5 uur
Prijs: € 16,- per persoon (€ 160,- groepsminimum)
Groepsgrootte: 10 tot 20 personen
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Betekenis pictogrammen
Aan de pictogrammen bij een activiteit kun je zien of deze geschikt is voor jouw groep.
Staat je pictogram bij de activiteit is deze zeer geschikt voor je groep, staat deze er niet
bij dan is het afhankelijk van je groep. Staat het pictogram doorgestreept dan is deze
activiteit niet geschikt voor jullie groep.

Geschikt voor minder mobiele personen

Geschikt voor senioren

Geschikt voor grote groep (meer dan 20 personen)

Geschikt voor kleine groep (tot 20 personen)

Geschikt voor stelletjes

Geschikt voor kinderen en mentaal gehandicapten

Geschikt voor gezinnen en families

Geschikt voor jongeren (vanaf 14 jaar)

Geschikt voor vrijgezellenuitstap

Ook te boeken in de wintermaanden (november tot maart)

Inclusief eten en/of drinken
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Inclusief overnachting

