
Mas com segurança!

REGULAMENTO PARA
HOSPEDAGEM DE PETS

Este regulamento tem por finalidade permitir hospedagem do seu Pet
e a intenção de manter um convívio harmonioso entre Pets e os demais 
hóspedes do hotel.

O Hotel Nacional Inn Foz do Iguaçu aceita apenas Pets de pequeno porte 
pesando até 12 quilos e, no máximo, um Pet por apartamento destinado 
para este fim. 

O Pet será acomodado junto aos donos, dentro do mesmo apartamento 
conforme disponibilidade do hotel. 

Manter o Pet no colo, coleira ou caixa de transporte enquanto estiver nas 
áreas públicas.
  
É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação do Pet no momento 
do check-in. 
 
Conforme legislação, manter o Pet fora de todas as áreas de alimentos, 
bebidas e piscinas. 

Trazer todos os utensílios necessários para a estada do animalzinho Trazer todos os utensílios necessários para a estada do animalzinho 
(recipientes para água e ração, guia, alimentação, tapete higiênico e 
material de higiene). Esses serviços não são prestados pelo hotel. 

Usar tapete higiênico para o controle de odor e trazer saquinhos para o 
recolhimento dos dejetos do Pet. 

O Pet deve ser mantido sempre com o dono ou com algum responsável O Pet deve ser mantido sempre com o dono ou com algum responsável 
designado para todos os momentos.  Não deixá-lo, em hipótese alguma, 
sozinho no quarto.

Evitar ruídos ou qualquer outra perturbação por parte do Pet, visando 
também o interesse de outros hóspedes do hotel. 

Não lavar e secar o Pet no apartamento do hotel. 

Não permitir que o Pet suba em poltronas, camas, cadeiras, não podendo Não permitir que o Pet suba em poltronas, camas, cadeiras, não podendo 
também roer, morder ou arranhar portas, móveis e tapetes. 



Mas com segurança!

Não utilizar equipamentos do hotel como toalhas, lençóis, cobertores, pratos 
e copos para o Pet.
 
Caso o Pet crie qualquer tipo de perturbação que venha causar Caso o Pet crie qualquer tipo de perturbação que venha causar 
reclamações ao hotel por outros hóspedes, assim que comunicado 
formalmente pelo gerente da unidade (ou a quem este designar) é preciso 
tomar as providências necessárias para acomodar o mesmo em outro 
lugar que não seja o Hotel Nacional Inn Foz do Iguaçu. 

O hotel não se responsabiliza por eventuais acidentes ou fuga do Pet, 
ocorridos enquanto o mesmo estiver em suas dependências. 

A limpeza do apartamento será feita mediante solicitação e, nesse A limpeza do apartamento será feita mediante solicitação e, nesse 
momento, o Pet deverá ser retirado do apartamento ou o dono deverá estar 
presente.
 
Pagar o valor de R$60,00 (sessenta reais) por diária referente à taxa de 
limpeza. 

O dono deve ter total responsabilidade por quaisquer danos pessoais ou O dono deve ter total responsabilidade por quaisquer danos pessoais ou 
danos materiais causados pelo seu Pet: aos hóspedes, funcionários ou 
visitantes do hotel. Esses danos serão cobrados no check-out ou 
posteriormente caso haja necessidade de orçamento para a reparação dos 
danos. 

O descumprimento dos compromissos listados acima resultará em multa 
de R$500,00.


