
Nós também amamos os nossos amigos de 4 patas e de recebê-los nos nossos apartamentos. No entanto, para 
que todos os nossos visitantes tenham uma estadia agradável pedimos aos nossos clientes, que viajem com os 
seus  animais  de  estimação,  que assinem  o  seguinte  documento  no momento de check-in, agradecemos a vossa 
compreensão . 

 

1. Um depósito de 150 € será pedido no momento do check-in, Este depósito será devolvido após o check-out se 
o quarto estiver na mesma condição da chegada. Se houverem excrementos dentro do apartamento, o depósito 
não será reembolsado.  
2. Os animais não devem causar danos às instalações ou móveis. Se quaisquer danos acontecerem durante a 
estadia, o custo de reparação será cobrado no cartão de crédito que temos em arquivo. 
3. Todos os animais devem estar em conformidade com as seguintes especificações e a documentação por um 
veterinário credenciado deve ser fornecida pelo cliente mediante solicitação. 
a. Não exceder 25 kg; 
b. Pelo menos 1 ano de idade ou mais velhos; 
c. Ter a vacina da raiva e todas as outras vacinas; 
d. Deve ter o tratamento anti pulgas; 
4. Todos os animais devem ser controlados em todos os momentos fora do apartamento e nas áreas 
comuns do Aparthotel. 
5. Confirmo que o meu animal tem passaporte/registo atualizado e irei apresentar o mesmo no check-in. 
6. Concordo em pagar uma taxa de 25€ por animal e por noite. Este valor cobrirá a estadia do  animal  e  limpeza  
adicional.  Entendo  que  esta  taxa  não  inclui  custos  adicionais  que possam resultar de estragos ou limpeza 
excessiva de roupa, carpetes ou mobílias. Concordo que a condição do quarto é baseada no julgamento da 
administração após a minha partida. 
7. Concordo que os meus animais de estimação não são permitidos na cama nem no chuveiro. 
8. Animais de estimação não são permitidos em cima do mobiliário a qualquer momento. Qualquer 
evidência de animais de estimação nos móveis poderá resultar em custos adicionais de limpeza. 
9. O Cliente deve evitar que os animais façam ruído excessivo a um nível que perturbe os vizinhos. 
10. Não é permitido deixar os seus animais sozinhos, seja dentro ou fora do apartamento, na varanda ou no 
pátio. 
11. Compreendo que o Housekeeping não entrará no meu quarto com um animal de estimação sem vigilância.  
12. Assumo  a  responsabilidade  de  avisar  o  Front  Office  se  houver  horários especiais para serviços no meu 
quarto. 
13. O Proprietário não se responsabiliza por qualquer doença ou lesão que possa incorrer nos animais ou 
humanos, enquanto estes estão no apartamento. 
14. O Cliente será o único responsável pelo animal de estimação enquanto na propriedade. 
 
A permissão concedida aqui será limitada a _______ animal/ais, conforme descrito abaixo : 
 
Raça: _________________________ Cor: ___________________ Peso: ___________ Idade: ___________Sexo : 
 
Check In: ___________________________________ Check Out: ________________________________________ 
 
 
 
 
 

Ass:_________________________________________________________ Data:______________________________ 


