Se o seu cão de estimação é considerado um membro da família,
temos uma ótima notícia para você: aqui ele é muito bem-vindo!
Pensando nos seus momentos especiais junto ao seu melhor amigo,
a Promenade lança a campanha Dog Free, que oferece isenção da taxa diária
cobrada para hospedagem do animal de estimação e será valida para reservas
com check-in durante o mês de setembro, com exceção de feriados.
Ao se hospedar nos hotéis participantes acompanhado do seu animal de
estimação, o PROPRIETÁRIO DOG deverá observar algumas regras:
+ Informações Importantes

Saiba mais informações sobre os hotéis participantes
e sobre as condições de reserva:

DOG FRIENDLY

+ Informações Importantes
1) Somente serão aceitos animais caninos de pequeno porte – até 15 (quinze) quilos -, sendo expressamente vedado animais
de médio e grande porte, tais como cães das raças pit bull, doberman e pastor alemão;
2) O PROPRIETÁRIO DOG deverá, sob pena de não poder se hospedar, apresentar, no ato do check in, carteira de
vacinação. A ausência da carteira de vacinação importará em não aceitação da hospedagem;
3) Aconselha-se a vermifugação para viagens, bem como o tratamento sanitário para eliminação de ectoparasitas;
4) Todos os cuidados com o animal são de única e exclusiva responsabilidade do PROPRIETÁRIO DOG, uma vez que o
apart-hotel não dispõe de estrutura para cuidados, guarda, acompanhamento ou passeios com os animais. Assim, é de
responsabilidade exclusiva do PROPRIETÁRIO DOG fornecer ao animal alimentação, água, remédios, etc;
5) Sugerimos que o animal não ﬁque sozinho nas unidades. Se acontecer, solicitamos que a recepção seja avisada e na presença
de qualquer problema, o responsável será contatado;
6) Durante os deslocamentos internos os animais deverão estar contidos e sob controle de seus acompanhantes, seja no colo,
seja na coleira, seja na caixa de transporte. Nunca soltos;
7) O PROPRIETÁRIO DOG é o único e exclusivo responsável pela limpeza e coleta de dejetos líquidos e sólidos, dentro e
fora dos apartamentos;
8) É proibido a hospedagem com fêmeas no cio;
9) O PROPRIETÁRIO DOG é o único e exclusivo responsável pela convivência harmônica e respeitosa com os demais
DOG’s e hóspedes, devendo zelar pelo conforto e tranquilidade dos demais;
10) O apart-hotel não dispõe de estrutura para atendimento de necessidades médicas dos animais, mas mantém convênio
com clínicas e veterinários, assim como casas de alimentos, de higiene e tosa. Veriﬁcar com a recepção a lista dos
estabelecimentos conveniados;
11) É de responsabilidade do PROPRIETÁRIO DOG o pagamento de todo e qualquer prejuízo causado pelo animal ou
ocorrido em razão deste, efetuando o pagamento integral do valor devido no ato do check out ou sempre que me for exigido
pelo apart-hotel. Os mencionados prejuízos não se restringem a roupas de cama, mesa, banho, móveis, colchões e demais
utensílios que guarnecem a unidade utilizada, mas se estendem a todo e qualquer dano ocorrido, dentro e fora da unidade
habitacional;
12) O PROPRIETÁRIO DOG deverá retirar o animal – fazer check out - sempre que ele for considerado ou se mostrar
agressivo, barulhento ou de difícil convivência com os demais, animais e pessoas;
13) A administração do apart-hotel, sempre que julgar necessário, vistoriará o apartamento e o animal para constatação se
estão nas condições estabelecidas neste regulamento;
14) O PROPRIETÁRIO DOG deverá cumprir toda a legislação vigente, municipal, estadual e federal, relativa à posse de
animais.
15) Será cobrada uma taxa adicional de R$ 80,00 por diária referente a hospedagem do animal de estimação.
16) É proibido o banho dos pets na piscina.
17) Dogs podem circular acompanhados do seu dono nas áreas comuns do hotel, sempre com guia. Há adultos e crianças que
têm medo de animais, mesmo que manso e dóceis.
18) É permitida a utilização dos elevadores sociais somente se o animal for transportado no colo do seu dono, em caixas e
bolsas de transporte.
19) É proibido o acesso e a circulação no interior do restaurante, da sauna, da academia e do SPA (somente em hotéis que
possuam essa área).
20) É proibida a permanência de animais na área da piscina, conforme normas técnicas de vigilância sanitária e da Lei Estadual
4.808 de 2006.

