Somos apaixonados por pets e recebemos o seu
como membro da família!

Para que seu pet se hospede com segurança e conforto, convivendo de forma equilibrada com
hóspedes com e sem animais, segue nossa política de hospitalidade:
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Taxa de R$80,00/diária por animal;
Será permitido 1 Pet por chalé de porte pequeno e médio (até 15kg), sendo no máximo até
5 pets por dia.
Os tutores do pet devem ser responsáveis pelo comportamento dos mesmos, da sua higiene
e controle quando junto a outros pets, hóspedes e/ ou visitantes;
Comunicar qualquer incidente causado pelo pet para serem tomadas as providências
necessárias. Caso haja danos às dependências do chalé, toalhas, travesseiros, colchão ou
qualquer outro, o mesmo será indenizado pelo hóspede tutor do animal e, incluído no ato
do check-out.
Manter o animal na guia e soltar somente com a nossa concordância prévia;
Trazer para seu animal, potes, cama, toalhas, itens de higiene, medicação, brinquedos e tudo
mais que ele usa;
Ficar atento e recolher todos os dejetos produzidos pelo seu animal e descartar nas lixeiras;
Coibir à demarcação de território em lugares indesejados como: recepção, restaurante e
áreas comuns evitando que o local vire alvo de outros cães;
Impedir a utilização do que é de uso estritamente humano – mobiliário, redes,
espreguiçadeiras etc;
É permitida a permanência de pets na parte externa do Restaurante onde eles poderão
permanecer durante as refeições. No interior do Restaurante em hipótese alguma;
Não é permitido em hipótese alguma o pet na área da piscina;
Enxugá-lo (isso inclui as patas) a fim de se preservar a integridade do chalé – pintura, cortinas,
etc., principalmente nos dias de chuva quando o animal além de se molhar, suja as patas de
lama. Caso necessite dar banho ou secá-lo, verifique conosco local onde isso poderá ser feito
– jamais dentro do chalé;
Necessário apresentar com antecedência carteirinha de vacinação anual do Pet (V10, Raiva,
Gripe Canina e Giárdia);
Não aceitamos animais com doenças infectocontagiosas;
Lei do silêncio após às 22 horas também é válido para os Pets. Donos sujeitos à multa;
Haverá limite de Pets por dia;
O hotel disponibilizará no quarto: vasilha para água, vasilha para ração e 1 tapete higiênico
descartável por dia;
A limpeza das necessidades fisiológicas do Pet é de inteira responsabilidade dos donos;

•
•

Nos horários de limpeza dos quartos os animais deverão ser retirados;
Somente é permitida a permanência do animal sozinho no chalé enquanto seus tutores
estiverem na dependência.

No mais, temos certeza que a viagem com seu pet será uma grande e gostosa aventura. Ele poderá
desfrutar da companhia de vocês tanto no chalé, passear por lugares diferentes, correr, brincar junto
à natureza exuberante de nossa região!

Agradecemos a compreensão e esperamos que tenham uma ótima estadia!

