
 

 

 

 

 
Regulamento para animais de estimação. 

 
Este regulamento para os hóspedes com animais de estimação tem por objetivo 
estabelecer as responsabilidades previstas e acordadas entre as partes interessadas, 
visando haver uma convivência respeitosa, harmoniosa e tranquila entre todos os 
hóspedes e funcionários do hotel.  
 

1. Aceitaremos um único animal por apartamento, de pequeno porte (até 15 kg) e 
de temperamento amigável;  

2. O animal deverá estar com boa saúde e vacinado, sendo necessária a 
comprovação da vacina antirrábica e carteira de vacinação ou declaração do 

veterinário comprovando sua saúde;  

3. Não aceitamos fêmeas no período do cio.  

4. O animal ficará com seu dono em apartamento com piso frio, conforme 

disponibilidade.  

5. Será de responsabilidade do hóspede zelar para que o animal não faça barulho 
que atrapalhe o bem estar dos outros hóspedes. Caso o animal venha a latir ou 
chorar na ausência de seus donos, o mesmo não poderá mais ficar sozinho 

dentro do quarto;  

6. O dono deverá trazer guias, alimentação adequada, utensílios e recipientes 
para a estadia do animal, bem como ficar responsável pelo recolhimento dos 

resíduos sólidos e líquidos do mesmo, inclusive dentro do apartamento;  

7. É proibida a utilização da rouparia do hotel para conforto ou limpeza do animal, 

como: toalhas, cobertores, etc.;  

8. A arrumação do apartamento será feita na ausência do animal e quando 
solicitado pelo hóspede;  

9. Não será permitido ao animal circular nas áreas sociais do hotel como: 
restaurante, área da piscina e área kids;  

10. O animal deverá permanecer no apartamento e seu transporte deve ser feito 

no colo/coleira ou em caixas apropriadas;  

11. O dono será responsável por qualquer incidente caudado por seu animal e 

deverá ressarcir os eventuais prejuízos causados por ele;  

12. O não cumprimento das regras poderá levar ao cancelamento da estadia ou 
cobrança de taxa adicional no valor de R$ 280,00, como forma de preservar o 

bem estar dos demais hóspedes;  

13. Será cobrada uma taxa de R$ 70,00, por diária, pela estadia do animal.  
 
De acordo,  
 
Guarujá, _____/______/_______   Ass.: ________________________________ 
  
                                                       CPF: ________________________________ 


