
 
 

NORMAS PARA ACOMODAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 
 
Visando manter o bem estar de todos, pedimos por gentileza o cumprimento das 
normas abaixo: 

 
1- O animal de estimação ficará com seu tutor em acomodação apropriada, 

conforme a disponibilidade do Hotel; 
2- É indispensável a apresentação da carteira de vacinação ou atestado médico 

veterinário comprovando a imunização e bom estado do seu PET, no ato do 
check-in. 

3- Serão aceitos somente 2 pets por  unidade, sendo eles animais de pequeno e 
médio porte (até 25kg) e de temperamento amigável; 

4- O tutor deve zelar para que o mascote não faça barulho, de forma a não 
interferir no bem estar dos demais hóspedes; 

5- Não esqueça de trazer a bagagem do seu pet com: guia, material de higiene, 
alimentação adequada, utensílios, cama e recipientes necessários para a 
estada dele; 

6- Em hipótese alguma poderá ser utilizada rouparia do Hotel para acomodação 
do animal de estimação. Também não permita que o seu mascote suba na 
cama e sofá da acomodação; 

7- Com exceção da área da piscina, o pet é muito bem-vindo na área externa do 
Hotel (jardim), mas deve ser mantido sempre na guia;  

8- No momento do check-in e check-out os pets poderão acompanhar seus 
tutores na recepção, sempre utilizando a guia; 

9- É de inteira responsabilidade do tutor a limpeza de resíduos sólidos e líquidos, 
além da responsabilidade por eventuais danos causados à acomodação; 

10- Não serão aceitas fêmeas no cio; 
11- O tutor é responsável por quaisquer incidentes causados por seu animal de 

estimação e deverá ressarcir os prejuízos decorridos; 
12- Deixar o pet sozinho no quarto somente com aviso prévio à recepção. 
13- Os funcionários do Hotel tem a permissão para entrar na acomodação, caso o 

animal de estimação esteja causando algum transtorno. 
14- A limpeza da acomodação é feita mediante a entrega da chave e somente na 

ausência do pet. O pet poderá esperar a limpeza na recepção, desde que no 
colo do tutor, ou então temos uma sala de espera disponível para que o tutor e 
seu pet fiquem mais a vontade. 

15- O hotel reserva-se o direito de interromper e/ou cancelar a estadia, sem a 
obrigatoriedade de ressarcimentos, caso o hóspede não cumpra alguma das 
regras acima, como forma de preservar o bem estar dos demais hóspedes.  

16- Será cobrada uma taxa de R$ 60,00/ diária por 1 pet e R$ 100,00 por 2 pets 
Caso a hospedagem seja de três ou mais diárias, será cobrada uma taxa única 
de R$ 130,00 por 1 pet e de R$ 220,00 por 2 pets. 

 
Declaro que estou ciente e de acordo com as normas do hotel: 

 
Nome: ___________________________________________ 
 
Assinatura: ________________________________________ 


