
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 Dan Inn Foz aceita apenas Pets de pequeno porte: pesando até 10 
quilos e no máximo um por apartamento, destinado para esse fim.

Serviço mediante custo adicional de R$50,00 por diária e por Pet. No valor 
não está incluso o kit higiênico.

É necessário realizar a reserva de forma antecipada, conforme a 
disponibilidade do Hotel.

Os animais serão acomodados junto aos donos, dentro do mesmo Os animais serão acomodados junto aos donos, dentro do mesmo 
apartamento conforme a disponibilidade do Hotel.

O proprietário do animal de estimação deverá apresentar no momento do 
check-in, a carteira de vacinação do Pet atualizada com as vacinas 
obrigatórias.

Não é permitida a permanência dos Pets em áreas sociais, de lazer e 
alimentação (conforme legislação), exceto cão guia.

Será permitido circular com o Pet que esteja com a guia pelas vias públicas Será permitido circular com o Pet que esteja com a guia pelas vias públicas 
do Hotel. Na recepção, durante o check-in e check-out, o Pet deverá estar 
sempre no colo de seus donos, na caixa de transporte, na passeadeira ou 
guia: para evitar possíveis imprevistos e garantir a segurança dos animais, 
hóspedes e funcionários.

Não é permitida a hospedagem de fêmeas no cio.

Os donos devem prevenir eventuais barulhos e distúrbios ocasionados pelo Os donos devem prevenir eventuais barulhos e distúrbios ocasionados pelo 
Pet em respeito ao silêncio dos demais hóspedes, sendo que a permanência 
do animal está condicionada ao comportamento do mesmo.

O Pet deve sempre ser mantido com o hóspede ou algum responsável 
designado em todos os momentos. O animalzinho não pode ficar sozinho no 
quarto.
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É de responsabilidade do dono portar todos os utensílios (potes para ração 
e água, cama, tapetes higiênicos ou areia higiênica) necessários para o 
bem estar do Pet.

A alimentação do Pet é de responsabilidade do dono, bem como a limpeza 
dos resíduos sólidos e líquidos ou qualquer outro cuidado especial, estando 
ciente de que tais serviços não são prestados pelo Hotel.

Não é permitido o uso de qualquer peça do enxoval do Hotel para o Pet, Não é permitido o uso de qualquer peça do enxoval do Hotel para o Pet, 
assim como subir ou acomodá-lo em poltronas, sofás, camas, cadeiras dos 
apartamentos e suítes.

É proibido dar banho no animal de estimação dentro das dependências do 
Hotel. Para isso, indicaremos o serviço de Pet Shop credenciado. Caso tenha 
interesse nesses serviços, entre em contato com a Recepção. 

O Hotel não se responsabiliza por eventuais acidentes ou fuga do Pet, 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 
momento, o Pet deverá ser retirado do apartamento ou o dono deverá estar 
presente.

Eventuais danos causados ao Hotel ou aos seus hóspedes, serão de Eventuais danos causados ao Hotel ou aos seus hóspedes, serão de 
responsabilidade do dono do animal. Os prejuízos serão cobrados no 
check-out ou posteriormente caso haja necessidade de orçamento para a 
reparação dos danos.

Hospedagem de cão guia:

É permitida a hospedagem de cão de assistência de qualquer porte ou É permitida a hospedagem de cão de assistência de qualquer porte ou 
raça, garantida pela legislação brasileira de acessibilidade Nº 411, de 2015 
(que altera a lei Nº 11.126, de 27 de junho de 2005), não havendo cobrança de 
diária do cão e da não oferta de serviços Pet por parte do Hotel durante a 
hospedagem do cão.

O cão de assistência pode acompanhar o seu dono em áreas de alimentos O cão de assistência pode acompanhar o seu dono em áreas de alimentos 
e bebidas (cafés, restaurantes e bares) do Hotel e outras áreas de lazer. É 
obrigatória a apresentação da carteirinha de vacina antirrábica.

Observação:

Caso algumas das regras aqui estabelecidas não sejam cumpridas, o Pet 
deverá ser transferido para outro local de hospedagem, sendo as 
providências e os custos de inteira responsabilidade do hóspede.


