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Serão aceitos  pets de pequeno porte pesando 

até 7kg e de temperamento amigável;

Será permitido no máximo dois pets por suíte;

Os animais de estimação, ficarão com os seus 

donos em acomodações apropriadas 

conforme a disponibilidade do hotel;

Os donos devem zelar para que os seus pets 

não venham fazer barulho, para que não 

atrapalhe o bem estar dos demais hóspedes;

Os donos devem avisar que estão trazendo por 

meio do campo Observação na hora da 

reserva. É cobrado  o valor de R$ 150,00;

Os donos devem trazer material de higiene 

para a estadia, alimentação adequada, 

utensílios de cama e recipientes necessários 

para também a estadia do seu pet e o bem 

estar na pousada.

Em hipótese alguma poderá ser utilizado a 

rouparia do hotel para a acomodação 

enquanto estiverem hospedados juntos com 

seus donos;

Não é permitido a acomodação nas camas do 

hotel;

Não é permitido utilizar utensílios do hotel 

(talheres, pratos, etc) para o pet tal ação 

infligirá multa de R$ 680,00.

O pet deve permanecer na guia enquanto 

estiver áreas públicas

Não é permitido acesso do pet nas áreas onde 

há serviço de alimentação; 

O dono é responsável por quaisquer incidentes 

causado pelos seus pets, e deverão ressarcir os 

prejuízos causados ao hotel;

sem a presença do pet dentro do mesmo;

Os donos ficarão responsáveis pela limpeza 

dos resíduos líquidos e sólidos, além da 

responsabilidade por eventuais danos à 

acomodação do hotel em sua estadia;

Os funcionários do hotel tem permissão para 

entrar na acomodação caso o(s) pet(s) 

estejam causando algum transtorno;

efetuar arrumação e limpeza na acomodação, 

Resíduos sólidos deixados no jardim, deverão 

ser coletados pelo seu dono;

Em caso de resíduos líquidos ou sólidos no 

colchão, será cobrado uma taxa de R$ 680,00 

para higienização do mesmo;

Os funcionários do hotel  tem permissão para 

Não recebemos filhotes;

Oferecemos uma caminha e pote pet para 

água.

Política 

Pet Stay

Toda sua família é bem-vinda em nosso Hotel, inclusive  o seu bichinho de estimação!

Leia com atenção as regras  logo abaixo, para sua estadia ser ainda mais aproveitada.
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