
 

 
 
 
 
SEU PET É BEM VINDO AO BALSAS PREMIER HOTEL | REGULAMENTO 
 
Prezado hóspede, 
Para que a estada do seu PET, juntamente com você, no Balsas Premier HOTEL seja tranquila e saudável                  
segue o nosso regulamento. 

 
Qualquer dúvida não deixe de nos contatar! 

 
Cobramos uma taxa de higienização do apartamento de R$ 50,00 que poderá ser diária ou semanal,                
dependendo do período da hospedagem. 
 
Não possuímos canil ou gatil, portanto, os animais de estimação ficam no apartamento com o hóspede. 
 
Segue abaixo nosso regulamento para que possam ter uma estada tranquila e em harmonia com o                
HOTEL e os outros hóspedes: 

● Aceitamos um animal por apartamento desde que tenha ATÉ 10KG, PEQUENO PORTE e ACIMA            
DE 12 MESES DE IDADE, não aceitamos animais de raças que possam intimidar outros animais ou               
pessoas; 

● É imprescindível a apresentação e o envio da carteira de vacinação no ato do check in ou da                  
reserva; 

● Seu pet deverá estar limpo e não deverá ter pulgas, carrapatos . 
● Os animais não podem frequentar o restaurante interno. 
● Podem ser levados para o gramado para fazer necessidades fisiológicas, devendo ser            

imediatamente recolhidas utilizando sempre  a guia e estar acompanhados do dono; 
● O pet não poderá ficar sozinho no apartamento, a fim de evitar latidos ou choros; 
● A limpeza e higiene do ambiente usado pelo animal são de responsabilidade do proprietário.              

Todos os equipamentos necessários ao animal devem ser trazidos pelo seu responsável, tais             
como recipiente para ração, água, cama, tapete higiênico e brinquedos; 

● A limpeza diária do apartamento será feita mediante a ausência do pet (somente durante o               
tempo necessário para os serviços de governança), pois podem estranhar as camareiras,            
ocasionando mordidas e/ou quaisquer outras intercorrências, como escaparem ao abrir a porta            
etc; 

● É imprescindível que o pet saiba utilizar o tapete higiênico, ou tenha hábitos adequados para que                
não suje as dependências do hotel ou do apartamento; 

● O proprietário do animal garante que o mesmo está em dia com o calendário de vacinação e                 
ciente que a carteira pode ser solicitada no check in; 

● Não é permitido que o pet utilize as camas, sofás, poltronas, banheira e roupas de cama e banho                  
do HOTEL; 

● Se algo for danificado ou sujo por seu pet, implicará no ressarcimento, sejam móveis, colchões,               
portas, lençóis, toalhas, travesseiros e demais equipamentos do apartamento ou do hotel; 

● Qualquer problema gerado pelo animal é de responsabilidade de quem o trouxe e por ele deverá                
ser resolvido. 

                                                                                                                      Balsas,     de                   de 2020. 
 
CIENTE:________________________________APARTAMENTO:__________ 

https://www.ciribaipraiahotel.com.br/hotel/hotel-pousada-litoral-norte-sp-maresias/

