Prezado Cliente,
Para nós é uma grata satisfação recebê-lo juntamente com seu pet no Vitória Praia Hotel.
Visando seu conforto e segurança, apresentamos a seguir as condições para hospedagem de Pets em nosso hotel:
• Diárias com Pets serão aceitas apenas nos aptos categoria Superior
• Serão aceitos animais de pequeno e médio porte com até 365 cm de altura
• Apresentar junto a reserva o certificado atualizado de vacinas
• O animal deve apresentar condições visíveis de boa saúde
• É permitido no máximo 1 pet por apartamento
• Mantenha seu bichinho preso à coleira ou no colo ao transitar pelas áreas públicas do hotel
• Em consideração aos demais hóspedes, não é permitido deixar pets sozinhos nos apartamentos
• É proibido o acesso de pets na área do restaurante e academia
• Ao transitar pelo hotel, o proprietário é total responsável pela limpeza dos dejetos, podendo ser aplicada taxa extra de limpeza;
• O hotel não possui serviço de cuidadores e não oferece nenhum tipo de alimentação para pets

Recomendamos que traga em sua viagem:
• Coleira adequada ao tamanho do pet
• Alimentação apropriada
• Brinquedos preferidos
• Sacolas plásticas para limpeza de dejetos

Dicas úteis:
• Certifique-se de que seu animal de estimação tem uma coleira adequada ao seu tamanho
• Considere um kit de primeiros socorros com pinças, gaze e anti-séptico
• Mantenha um certificado de saúde e foto do seu animal de estimação com você durante a viagem
• Use um suporte de viagem ou guias. É mais seguro para o seu animal de estimação estar em um transportador ou usando uma
guia segura quando viaja
• Nunca deixe seu pet sozinho no carro

Oferecemos como cortesia na diária PET:
• Tapete higiênico
• Cama pet
• Vasilhas para agua e ração
• Limpeza e higienização diária do apto
• Se necessário dispomos de ração adulto
• A cada 05 diárias a 6ª diária do seu pet é gratuíta
• Valor da diária: R$50,00
O hotel reserva-se ao direto de não aceitar a hospedagem de animais que não cumpram os requisitos descritos acima.

Desde já agradecemos pela escolha e desejamos uma excelente hospedagem.

