Regras para Animais de Estimação
SOMENTE SERÁ ACEITO CÃES

NORMAS A SEGUIR:


Solicitamos sempre que no ato da reserva seja
comunicado sobre a existência do animal e a
reserva estará sujeita à aprovação da gerência;



Chegada ao hotel com animais sem reserva estará
sujeita à aprovação no ato do check in;



O animal deve ser de pequeno porte (até 28 cm e
até 6 kg), sendo sociáveis e tranquilos;



Os animais ficarão juntos com os donos na
Acomodação (não temos canil);



Será cobrada a hospedagem por animal, R$ 50,00
a diária;



Será aceito somente um animal por apartamento;



Os donos deverão trazer todos os utensílios
necessários para sua estadia (recipientes para
água e ração, guia, alimentação, material de
higiene e cama);



É necessária apresentação do atestado de vacinas
no check-in, assim como a assinatura de termo de
responsabilidade para eventuais danos nas
mobílias e enxovais do hotel;





Está proibida a circulação com os animais nas
seguintes áreas (recepção, piscinas, área de
alimentação, jogos e outros apartamentos). Para
circular pelas demais áreas o mesmo deverá estar
no colo ou preso à sua coleira;
Os distúrbios, tais como, latidos, devem ser
reduzidos para garantir que outros hóspedes não
sejam incomodados;



Os clientes são responsáveis por todos os danos
materiais e / ou danos pessoais resultantes de seu
animal de estimação;



O hotel reserva-se o direito de cobrar do hóspede
em conta de despesa os custos de tais danos.

BANHO E HIGIENE:


É PROIBIDO dar banho no animalzinho na
acomodação. Caso seja necessário, o animal deve
ser levado a um dos Pet Shops localizados na
cidade;



É proibido o uso de toalhas, lençol, tapetes ou
qualquer material do hotel para enxugar o animal.
Qualquer sinal de uso de algum material do hotel,
implicará na cobrança de R$ 50,00 por unidade,
não importando se for de banho, de rosto, ou piso.
O hotel considerará aquela toalha como aquisição
a qual será entregue ao hóspede no momento de
seu check-out;



Evite sujar a cama com as patas do animal. Laveas antes;



Os hóspedes devem contatar a recepção a fim de
programar um horário conveniente para a
manutenção do apartamento;

ALIMENTAÇÃO:


O hotel não se responsabiliza pela alimentação
do mesmo;



O hotel NÃO disponibiliza sua cozinha para
preparar alimento ao animal;

URINA E FEZES:


O hotel não limpa fezes e urina nas acomodações.



Os proprietários SÃO RESPONSÁVEIS PELO
RECOLHIMENTO E LIMPEZA das fezes dos animais,
na acomodação e nas demais dependências do
hotel;



Embalar adequadamente as fezes do animal num
saco plástico. Não jogar na privada às fezes.

O Hotel poderá suspender a hospedagem a qualquer momento, em caso de
desobediência a esta política.

