
ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTADIA
DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO NO HOTEL

O ILUNION Hotels dá as boas-vindas a um novo membro da família, os nossos ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO.

Todos os ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO são permitidos no hotel. Para que a sua experiência nos nossos hotéis seja memorável, devem ser cumpridas as 
seguintes condições.

Será admitido um número máximo de animais de estimação e estes receberão um KIT DE BOAS-VINDAS para seu proveito, constituído por um brinquedo e doces 
no caso de cães e um kit adaptado no caso de gatos e outros animais de companhia.  Além disso, no quarto encontrará uma cama, uma tigela para beber e uma 
gamela. Os três últimos com a finalidade de tornar a sua estadia connosco o mais confortável possível. 

O acesso às áreas comuns é restrito para os nossos companheiros de quatro patas, exceto nas passagens para os quartos, onde devem usar sempre uma coleira 
e trela. Há também uma área no hotel onde os nossos ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO podem permanecer. Dirija-se ao balcão da receção para obter mais informações. 
Agradecíamos que os cães que precisem de um açaime ao abrigo da lei o utilizem sempre. 

Dentro do recinto do hotel não temos lugares que permitam ao seu animal de estimação solucionar as suas pequenas e grandes necessidades, pelo que alguns 
passeios pelos arredores do hotel resolverão este problema, desde que o dono recolha os excrementos do animal. O seu animal de estimação pode ser deixado 
sozinho no quarto, desde que não cause incómodo ou aborrecimento aos outros hóspedes por ladrar ou chorar, nem cause danos na mobília do quarto. 
Pedimos-lhe que coloque o sinal que indica a presença de um animal de estimação no puxador da porta. 

Se quiser que o serviço de limpeza entre no quarto, o animal de estimação deverá sair para conhecer o nosso exterior. Além disso, deve retirar o aviso da porta 
para indicar que o nosso pessoal do piso pode entrar para arrumar o quarto. Certifique-se de que os animais de estimação não sobem para camas, sofás ou 
chuveiros e de que não utiliza as toalhas de hotel para os secar. Peça na receção quaisquer artigos necessários para cobrir o sofá ou a cama. Teremos todo o 
prazer em ajudá-lo. 

Recordamos que, em qualquer momento, o cliente é responsável pelo seu animal de estimação e pelo seu comportamento (ruído ou incómodo), sendo responsável 
sem limitações por quaisquer danos ou prejuízos que possa causar durante a sua estadia no  hotel, incluindo, mas não se limitando a: utilizadores, pessoal do hotel 
e outras pessoas. Do mesmo modo, será responsável por quaisquer danos causados às instalações e/ou elementos do hotel. O valor dos danos e prejuízos será 
cobrado na fatura final do cliente. 

Agradecemos que o dono se mantenha atualizado relativamente às condições higiénicas e sanitárias adequadas do seu animal de estimação. Além disso, terá de 
ser acompanhado de toda a documentação legal necessária, uma vez que pode ser exigida a qualquer momento pela Direção do Hotel. 

Se o hotel o considerar necessário, pode pedir um depósito à entrada do animal de estimação para cobrir quaisquer possíveis prejuízos que este possa causar. Em 
caso de comportamento inadequado ou que possa afetar negativamente a estadia de outros hóspedes, o hotel reserva-se o direito de recusar  aadmissão. 

Convivência com cães-guia: Para assegurar uma boa convivência entre os cães-guiae o resto dos animais de estimação e hóspedes do hotel, devemos ter em 
conta que um cão-guia possui um arnês e está a trabalhar. Não devemos oferecer comida nem distraí-lo. É prioritário manter o nosso cão numa trela e, se 
quisermos ajudar uma pessoa deficiente visual com qualquer indicação, não puxe o arnês nem a trela do cão-guia. 
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O suplemento aplicado será de 25 €/animal de estimação e por noite. São 
admitidos todos os tamanhos. 

Conhece  oseu animal de estimação melhor do que ninguém. Neste sentido, 
comunique na receção qualquer informação que devamos ter em conta para 
tornar a sua estadia o mais confortável possível. 

Ao assinar o presente documento, o utilizador aceita e concorda com todas as 
condições  acima referidas. O cumprimento é essencial para assegurar que os 
animais de estimação também deixem a sua marca nos nossos hotéis. 

PREÇOS E TAMANHOS ACEITES


