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POLÍTICA DE RESERVA DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

RESERVA

Serão aceites no máximo 2 animais de estimação, por casa.
Durante o processo de reserva deve indicar que pretende incluir o seu 
animal.

É cobrada uma caução de 100€, a pagar no check-in, de forma a cobrir 
eventuais danos causados durante a estadia. Este valor será devolvido no 
final, caso se verifique que não houve estragos.

Deverá enviar comprovativo em como as vacinas obrigatórias estão em dia. 
Não serão aceites animais cujas vacinas não se encontrem em dia.

O pavimento interior da casa é em madeira de pinho tratado envernizado e 
por este motivo estabelecemos regras de uso. No interior da casa só serão 
permitidos animais de pequeno porte e deve dar especial atenção ao estado 
das unhas. 
Não permita que o seu animal se deite ou durma em cadeiras ou camas, 
a não ser que coloque manta própria. Caixa de areia própria deverá ser 
colocada no quarto de banho com jornal por baixo. 
Os animais de médio e grande porte ficarão alojados no piso inferior, onde 
deverá instalar a jaula/transportadora própria.

Periodicamente haverá animais de quinta à solta, pelo que é OBRIGATÓRIO 
manter o seu animal com trela.
Limpe sempre os dejetos do seu animal e passeie com ele longe dos relvados.
Não se esqueça que na propriedade haverá outros hóspedes e temos de 
respeitar e zelar pelo bem-estar de todos.

Limpe as patinhas do seu animal antes de entrar na casa. 
Nunca deixe o seu animal sozinho no interior da casa. Se tiver de o fazer 
coloque-o na transportadora e certifique-se de que fica bem preso.
Se o seu animal provocar estragos na casa ou na propriedade, avise de 
imediato e ofereça-se para pagar o arranjo.

BOA ESTADIA !

INTERIOR DAS CASAS

ÁREAS EXTERIORES


