ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

Política de Hospedagem de Pets
Gostaria de trazer seu Amiguinho(a) ?
Entre em contato conosco, assim informaremos todos os detalhes!
“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:
Aceitamos somente animais com boa saúde, dóceis, carinhosos e devidamente vacinados;
Orientamos aplicar o remédio para combater pulgas, carrapatos e dirofilaria, tais como Revolution ou Max 3.
Tem efeito por 30 dias e deve ser aplicado 02 dias antes da viagem e ficar 72 horas após aplicação sem banho e
sem escovação;
Seu pet deverá ficar sempre com a guia;
Solicitamos que os cãezinhos não façam latidos persistentes e seguidos, é responsabilidade do dono em acalmálo, zelar pela ordem e controle. Não permitindo que o mesmo incomode, avance ou lata para outros hóspedes e
para nossos bichinhos soltos pelo hotel e na Fazendinha.
O pet precisa estar acostumado a ficar sozinho no apartamento, sem latir ou chorar. Ou sempre ter a companhia
de seu dono;
Já conhecem o Espaço Pet M1 ? É um playground feito com muito carinho para você e seu amiguinho(a) se
divertirem a vontade ! Sempre com sua supervisão.
Disponibilizamos somente a ala 700 para acomodá-los; A limpeza e higiene do ambiente usado pelo pet é
responsabilidade do proprietário. Todos os equipamentos necessários ao animal devem ser trazidos pelo seu
responsável, tais como recipiente para água, ração, caminha, toalhas, tapete higiênico, brinquedinhos, ração,
biscoitinhos, saquinhos higiênicos e squeezes;
A arrumação dos apartamentos com troca dos enxovais será executada a cada 3 ( três ) dias, independente do
período de estadia do hóspede, que será feita mediante a ausência do pet (somente durante o tempo necessário
para os serviços de governança) pois podem estranhar as camareiras, ocasionando mordidas e/ou quaisquer
outras intercorrências, como escapar ao abrir a porta, etc.;
A troca das toalhas poderá ser diária, mediante solicitação e protocolo.
É imprescindível que o pet saiba utilizar o tapete higiênico, ou tenha hábitos adequados para que não suje as
dependências do hotel ou do apartamento;
É proibido a utilização do enxoval e utensílios do hotel, como toalhas, lençois, edredom, pratos, copos, talheres,
dentre outros para seu pet;
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Se algo for danificado por seu pet, implicará no ressarcimento, sejam móveis, colchões, portas, tapetes, lençóis,
edredons, toalhas, travesseiros e demais equipamentos do apartamento ou do hotel;
A Higiene e controle, são de responsabilidade do dono, portanto quaisquer danos produzidos como: xixi, fezes,
pelos em excesso, machas no enxoval e colchão (custo de R$ 400,00 a 500,00) serão cobrados no check-out.
O descumprimento destas regras implicará em multa no valor de R$ 500,00 e cancelamento da hospedagem,
sem ressarcimento das diárias devidamente acertadas no check-in;
Fica expressamente proibida a presença
dos pets nos seguintes locais.
Recepção;
Restaurante;
Sala de Estar;
Bar da Piscina;
Lago de Pesca;
Brinquedoteca;
Salão de Jogos;
Ambientes das piscinas;
Ambiente de sauna e massagem;
Área em frente dos demais Apartamentos;

Nesses locais haverá torneiras para abastecimentos dos squeezes;
Solicitamos que os excrementos do seu pet sejam descartados corretamente, nas lixeiras especiais distribuídas
nos locais onde seu pet é permitido;
Aceitamos um pet por apartamento, que sejam amáveis e de pequeno porte com o peso máximo de 10 kg.;
Será cobrado R$ 70,00 a diária do seu pet;
O hotel não se responsabiliza por danos causados ao seu Pet.
Disponibilizamos contatos de veterinários da cidade em nossa recepção;
Seu pet será muito bem vindo! Após assinatura do nosso termo de responsabilidade (pelo Proprietário), para
cumprimento das regras acima favor enviar antes do check-in, assim como a cópia da carteira de vacinação;
Agradecemos a compreensão, pois são regras importantes para higiene e a harmonia entre todos.
Desta forma será uma grande alegria receber seu Pet, que além de um grande amigo, será um hóspede muito
querido!
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