
POUSADA ARACEMA  

Animais de Estimação – Regras de Hospedagem 

 O custo da Diária Pet é de R$ 50,00 por animal à ser paga no check-in. 

 É necessária a apresentação dos documentos de vacinação dos animais. 

 Somente serão aceitos animais dóceis e carinhosos, de pequeno e médio porte (até 
15kg). Não hospedamos animais que possam causar intimidação, especialmente 
das raças: Pit Bull, Rotweiller, Doberman, Pastor Alemão, Fila e Dog Alemão. 

 É expressamente proibido a circulação ou permanência de animais de estimação em 
qualquer condição, no restaurante, recepção, sala de tv, sala do chá, sala da lareira.  

 Os animais deverão permanecer juntos aos donos nas suítes e nas áreas externas 
da pousada. 

 Os animais deverão obrigatoriamente utilizar coleira e guia ao circularem no interior 
do hotel. 

 No horário do serviço de camareira, os animais deverão ser retirados do quarto, 
caso contrário, o serviço não poderá ser realizado. 

 A limpeza dos resíduos sólidos e líquidos é de inteira responsabilidade dos 
hóspedes. 

 Os hóspedes deverão trazer todos os utensílios necessários para a estadia do 
animal, (recipientes para água e ração, guia, alimentação e material de higiene). 

 Não é permitido dar banho e/ou utilizar toalhas da pousada nos animais.  

 Não é permitido ao hóspede sair para atividades como trilhas e passeios e deixar o 
pet na suíte. 

 Caso ocorra algum dano na suíte ou dependências da pousada (colchão, travesseiro 
ou qualquer outro item integrante do mobiliário e enxoval, decoração) o hóspede 
será notificado e o valor das despesas decorrentes serão debitados em sua conta. 

 Os animais não poderão latir ou fazer qualquer barulho que incomode os outros 
hóspedes. 

 Caso os animais sejam agitados, de comportamento agressivo ou não consigam se 
manter em silêncio, não será permitida a continuidade da hospedagem.  

 A pousada não dispõe de profissional cuidador de pet. 

 A pousada está localizada no entorno do Parque Nacional, em uma área de total 
preservação de flora e fauna. Com isso, há incidência de animais peçonhentos. Fica 
o hóspede totalmente responsável por acidentes com seu pet. 

Declaro que li e estou ciente das condições acima, 

 

 

Nome:___________________________________ CPF:_____._____.______- ___ 

 

 

 

Assinatura:________________________________  Praia Grande, ____/____/____. 


