
 
NORMAS PARA ACOMODAÇÃO DE PET 

 
Olá, estamos felizes em receber seu Pet em nossa pousada. Aqui vão nossas 
regrinhas para que seu bichinho aproveite nossas acomodações! 

ü Os donos devem comunicar, por meio de notificação e solicitação deste 
formulário na hora da reserva; 

ü Cobramos R$ 40,00 (Quarenta Reais), por dia para higienização 
especial nos apartamentos; 

ü No ato da reserva, informar se o pet é macho ou femea; 
ü Será permitido no máximo dois (02) pets por apartamento; 
ü Acomodamos cachorro, gato, ou pássaro; 
ü Disponibilizamos apartamentos na categoria Standard e Luxo; 
ü Aceitamos animais de pequeno e médio porte, dóceis, carinhosos e de 

temperamento amigável;  
ü Todos os animais devem estar com as vacinas em dia e controle de 

parasita, apresentar a carteira de vacinação na entrada; 
ü É obrigatório o uso da guia em todas as dependências da pousada, 

bolsa de transporte ou está no colo; 
ü Os donos devem trazer: Material de higiene, Alimentação adequada, 

Utensílios e recipientes necessários para a estadia e bem estar na 
Pousada; 

ü Recolha as fezes do seu bichinho. O dono ficará responsável pela 
limpeza de resíduos sólidos e líquidos, além da responsabilidade por 
eventuais danos à acomodação da Pousada; 

ü Não é permitida a entrada de pets na piscina e na área do café, por 
questão de segurança do mesmo; 

ü Evite deixar seu bichinho sozinho no apartamento. Os donos devem 
zelar para que os Pets não façam barulho, para que não atrapalhe o 
bem estar dos demais hóspedes e manter a harmonia. Os funcionários 
da Pousada têm permissão para entrar na acomodação, caso esteja 
causando algum transtorno; 

ü Não deixe seu cão subir nas camas ou usar toalhas, caso isto ocorra, 
serão cobradas taxas adicionais para limpeza ou reposição dos 
mesmos; 

ü O dono é responsável por quaisquer incidentes causado pelo Pet, e 
deverá ressarcir os prejuízos causados à Pousada; 

ü Sugerimos que antes da viagem, seu pet faça uma avaliação médica e 
ande com atestado de saúde. 

ü A Segurança do pet é de inteira responsabilidade do seu dono. 
 
Estando de acordo com as normas apresentadas, me responsabilizo em seguir 
as regrinhas apresentadas para levar meu pet para desfrutar das acomodações 
da Pousada. 
 

_________________,____ de _____________ de 20___ 
 

_____________________________ 
Assinatura do hóspede 


