ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO REGRAS

- Ser avisada a vinda do seu mascote com antecedência e de preferencia
na reserva dos chalés.
- Como os chalés são próximos entre si, pedimos que tragam apenas
animais educados e silenciosos. Os latidos, miados e outros barulhos a
qualquer horário e principalmente durante a noite deverão ser contidos.
Caso, ao ficar sozinho no chalé, comece a latir, miar ou fazer qualquer
outro barulho o dono será comunicado e devera ficar com seu animal para
acalma-lo ou leva-lo para passear longe dos chalés.
- Qualquer dano causado pelo animal dentro ou fora dos chalés devera ser
ressarcido.
- Enquanto em área comum, ou seja, fora do chalé, deverá estar sempre
de coleira e guia na mão ou no colo do responsável. Não poderá ficar solto
de forma alguma.
- É expressamente proibido a permanência nas áreas de piscina,
restaurante e sauna.
- Não deixa-lo subir nas camas ou moveis dos chalés ou fora dele.
- Todos os dias, pela manhã, os chalés deverão estar livres para limpeza.
Para tanto o animal deverá ser retirado para a entrada das camareiras.
Caso não seja acordado um horário ou não seja retirado o animal no
horário acordado o chalé poderá não ser limpo.
- Não nos responsabilizamos por doenças ou acidentes ocorridos com o
animal dentro ou fora da pousada, mesmo no horário da limpeza.
- Por favor, traga saquinho para os passeios pelo jardim.
- Não contamos com canil.

- Cães e gatos deverão estar acompanhados de carteira de vacinação
emitido por veterinário comprovando a saúde do seu animal com
destaque para a comprovação de imunização antirrábica.
- Não é permito dar banho em qualquer área do pousada ou utilizar as
toalhas dos chalés para enxugar os seus animais.
- Serão cobradas diárias de camas extras, taxa especial de limpeza e multa
de 100% do valor do pacote se encontrados dentro dos chalés um ou mais
animais sem reserva previa ou se alguma das regras acima não forem
cumpridas.
ATENÇÃO: Os valores deverão ser pagos no check out. Os danos incluem
responsabilidade por possíveis contágios a outros animais ou pessoas
quando não comprovado o bom estado de saúde de seu animal via
carteira de vacinação, gastos médicos e processuais em caso de ataque
e/ou transmissão de doenças.

DICAS

É cada vez maior o numero de pessoas que querem passar férias e finais
de semana com seus pets. Veja algumas providencias para um final de
semana sem sustos:
- Não esqueça de levar guias, coleiras ou em alguns caso gaiola.
- Ração em quantidade suficiente para todos os dias. Existem casas de
ração ou mesmo supermercados na cidade que vendem, porem não é
garantido que encontre a marca preferida.
- Não esqueça de levar potes para agua e ração e outros utensílios como
brinquedos, toalhas e caminha.
- Farmácia básica recomendada pelo veterinário.

