Política Pet Friendly
Permitidos
Animais de porte pequeno e médio.
Serviços especiais para os pets
Reservatórios de água/comida e ossinhos de boas vindas nas suítes.
Política especial
Aqui recebemos o seu Pet com todo carinho e cuidado. Ele pode ficar com vocês na suíte, acompanhá-los no
café da manhã na área externa do nosso salão (mesas localizadas no corredor ao lado do bar).
É permitido que o seu pet fique na suíte sozinho, contanto que o mesmo esteja acostumado, não incomodando
os demais hóspedes. Em caso latidos e choros na ausência dos donos, entraremos em contato para avisá-los.
Deve ser sociável com pessoas e demais pets.
Pedimos que talheres, pratos, copos, bem como lençóis, toalhas e cobertores não sejam usados com os Pets.
Seu animalzinho também é nosso hóspede e deve tomar cuidado com a pousada. Portanto,
vigie seu amigo para que nada seja danificado.
A limpeza e higiene do ambiente usado pelo animal são de responsabilidade do dono.
Para evitar transtornos, é obrigatório o uso da guia nas áreas comuns durante a hospedagem.
Caso haja alguma restrição para entrada de camareira e limpeza do apartamento, informar a recepção.
Venham desfrutar juntos dos passeios na região! Avise-nos sobre a vinda do seu amigo.
Área de circulação dos pets:
Com guia e coleira
Áreas comuns da pousada, todos os corredores, suítes, lounge e jardim gramado na lateral direita da piscina.
Áreas que não pode circular
Área fechada do salão de café da manhã, e toda a área de borda da piscina e deck de madeira.
Para fazer a refeição acompanhado do pet
Pode utilizar as mesas externas do nosso restaurante.
Observações:
Contamos com dog walkers no bairro, que podem divertir seu cãozinho para que ele descanse enquanto os
papais curtem a praia.
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