
REGRAS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Duerming Playa Mar Cachadiñas reserva-se o direito de admitir animais de estimação com base
nos  critérios  da  Administração  e  suas  políticas  internas.  A prioridade  é  o  conforto  e  a
tranquilidade de todos.

- A pensão reserva-se o direito de atribuir um determinado tipo de quarto especificamente para
pessoas que viajam com animais.

-  Todos  os  animais  de  estimação  devem  trazer  a  sua  cama.  Se  precisar  de  um
comedouro/bebedor, peça na recepção.

- A ração dos animais de estimação deve ser devidamente vedada, exceto nos horários das
refeições, não podendo deixar comida no comedouro.

- É proibido que animais de estimação subam ou durmam nos móveis do quarto ou da pensão.

- É essencial que as vacinas e desparasitações estejam em dia. O cartão ou passaporte do 
animal de estimação que o credencia pode ser necessário.

-  SEM EXCEÇÃO devem usar a trela devidamente amarrada ao pescoço em qualquer área do
imóvel da pensão.

-  Todos os animais de estimação devem estar SEMPRE sob a supervisão de um adulto.

-  O  proprietário  deverá  recolher  OBRIGATÓRIOMENTE os  excrementos  do  seu  animal  de
estimação em qualquer local das instalações da pensão, incluindo os jardins.

-  A  pensão  oferece-lhe  um pacote  de  malas  neste  kit  de  boas-vindas,  para  a  recolha  de
excrementos caso necessite (por favor, faça uso deles). Se precisar de mais malas, peça-as na
Receção.

- Animais de estimação não podem ficar dentro do quarto durante a realização do serviço de
limpeza. Por favor, informe a sua empregada de andar ou a recepção para que possam arrumar
o seu quarto.

- Qualquer dano causado pelo animal é de responsabilidade de seu dono.

- O espaço e a tranquilidade dos demais hóspedes devem ser respeitados.

- A higiene do animal de estimação é de responsabilidade do proprietário responsável.

- Todos os donos de animais de estimação devem deixar um número de celular para localizá-los
em sua ausência, caso o animal esteja sozinho no quarto causando possíveis transtornos aos
demais hóspedes da pensão

Por favor, seja um proprietário responsável com seu animal de estimação. Obrigada.

*Estas regras são para que todos possamos viver juntos. Caso não sejam respeitadas, a Administração fica livre para 
suspender o atendimento ao(s) dono(s) do animal.


