
 

 

O seu Pet é bem-vindo!  Curta Trancoso com o seu melhor amigo e para uma boa convivência com todos, siga as regras 
de conduta elas são importantes para a sua hospedagem e a do seu animal de estimação: 

- Taxa de hospedagem de R$ 50,00 (diária) por cachorro hospedado a qual deverá ser paga no ato do check in; 

- É necessário apresentação do cartão de vacinas do animal atualizado no ato do check in; 

-  Assinar este documento no momento do check in; 

- É permitida a permanência na Pousada um cachorro de porte pequeno (pesando até 15 kg); 

- Limpeza de resíduos sólidos ou líquidos é de inteira responsabilidade do hospede; por favor, ande com saquinhos para 
os passeios pelo jardim e áreas comuns; 

- É de responsabilidade do Hospede todo o material necessário para o cuidado do seu cachorro (alimentação, higiene, guia 
etc.); 

- Não é permitido deixar o animal sozinho no quarto; 

- É proibida a entrada e ou permanência de animais nas áreas do restaurante e nas piscinas; 

- Nas áreas comuns, ou seja, fora da acomodação o animal deverá estar sempre com coleira e guia, ou no colo de um 
responsável maior de idade. Não poderá ficar solto de maneira alguma nas áreas comuns da propriedade; 
 
- Em caso de desconforto ou medo por parte de algum hospede pela presença do animal, seja adulto ou criança, o animal 
deverá ser retirado da área e mantido longe do Hospede, se necessário deverá ser confinado a acomodação; 
 
- Os animais não poderão subir nas camas e moveis das acomodações ou das áreas comuns; 

- Qualquer dano causado dentro ou fora da acomodação será de responsabilidade do Hospede, inclusive caso o Pet urine 
nas roupas de cama e colchões. Taxas de limpeza e ou a substituição, compra dos itens danificados como lençóis e 
colchões serão cobrados dos responsáveis; 
 
- Todos os dias deverá ser combinado com a recepção o horário de limpeza da acomodação. Para tanto, o animal deverá 
ser retirado para a entrada das camareiras; 
 
- Não será da responsabilidade da Pousada doenças e nem extravio ou acidentes ocorridos com o animal; 
 
- Como os espaços e acomodações são próximas entre si e haverá outros hospedes nas áreas comuns, serão permitidos 
apenas animais educados e silenciosos. Os latidos, miados e barulhos, inclusive os gritos de hospedes para controle do 
seu animal, a qualquer horário, são proibidos e deverão ser contidos. 
 
      A permanência na propriedade será negada, os animais serão retirados, serão aplicadas as políticas de reservas e 
cancelamento vigentes, e, também serão cobradas diárias de camas extras e taxa especial de limpeza, além de 
ressarcimentos e multas de até 100% do valor do pacote contratado, se: 
a) algumas das regras acima não forem cumpridas, e/ou houver insistência em seu descumprimento; 
b) encontrado no interior da propriedade principalmente, no interior da acomodação, animais não descriminados na ficha de 
registro no check in ou sem reserva previa, por escrito e confirmada pela propriedade; 
c) possíveis contágios a outros animais ou pessoas quando não comprovado o bom estado de saúde de seu animal via 
atestado; 
d) gastos médicos e legais em caso de ataque e/ou transmissão de doenças.  
ATENÇÃO: Os valores deverão ser pagos no check-out ou quando comprovado o dano e/ou multa, mesmo que após a 
saída, onde será cobrado via cartão de crédito ou boleto registrado.  
 
Hospede :                                           Apto : 
 
 
 


