POLITICA PARA PETS
• Taxas são cobradas para utilização de diárias com pets.
• Taxa pet: R$ 80,00 por noite/por pet
• Todos os animais que se hospedarem na Pousada Cheiro de Mato deve m estar vacinados, vermifugados,
com anti-parasitas em dia e banho tomado.
• A cópia da carteirinha de vacinação do pet deve ser encaminhada por e -mail até 2 dias antes da data do
check-in.
• É de responsabilidade do tutor providenciar itens para alimentação, limpeza, conforto e segurança do pet,
tais como: caminha, cobertor, comida, água, comedouro, bebedouro, coleira com identificação, guia, tapete
higiênico, saco de lixo, brinquedos etc.
• O tutor é responsável por manter a higiene, dentro e fora do chalé.
• Não é permitido dar banho no chuveiro ou utilizar quaisquer itens da pousada para uso do animal, como:
toalhas, lençol, travesseiros, rede, potes, pratos etc.
• Não é permitido que o pet suba nas camas, sofás, cadeiras, rede, mesa e pias do chalé.
• Não oferecemos cobertor, manta e edredom para reservas com pet.
• Não é permitido oferecer ao pet alimentos do restaurante ou encontrados na pousada, como: frutas,
legumes, folhas, raízes etc.
• Não é permitido deixar o pet sozinho dentro do chalé e/ou amarrado, ou solto, nas dependências da
pousada.
• É permitido passear com o pet nas dependências da pousada apenas com a utilização de coleira e guia ou no
colo.
• Não é permitido o acesso do pet nas áreas comuns da pousada, como: Bar, Piscina e Playground.
• Não é permitida a entrada do pet na Piscina e/ou Lagos.
• Danos causados pelo animal devem ser ressarcidos pelo tutor.
• A Pousada Cheiro de Mato não se responsabiliza pelo bem-estar e segurança do animal.
• A Pousada Cheiro de Mato reserva o direito de não aceitar, sem reembolso de valores, e/ou cobrar valores
extras para hóspedes que não cumpram com as exigências acima.

Data:
________/________/________

Tutor Responsável:
______________________________

