Sabemos como é importante a presença do seu animal de estimação durante as viagens de lazer. Por este
motivo, o Windsor Brasilia proporciona conforto e tratamento especial ao seu amigo inseparável.

Nossos serviços incluem:
Cobertor
especial

Tapete
higiênico

Potes para
refeições e água

Kit cidade
limpa

Para proporcionar a melhor experiência a todos os hóspedes, respeitando o ambiente comum, alguns
procedimentos devem ser seguidos, respeitando as regras de coexistência:
• É permitido 1 animal de estimação de pequeno porte até 5 kg por apartamento;
• Os hóspedes acompanhados de animais de estimação serão acomodados apenas no segundo andar.
• No check-in, o hóspede deverá apresentar a carteira de vacinação atualizada do animal com as vacinas V-8 ou
V-10, raiva e gripe canina, além do vermífugo e documentação comprobatória do tratamento para a eliminação
de pulgas e outros parasitas;
• Pedimos a colaboração para evitar que os animais emitam sons persistentes e seguidos, mantendo o bom
senso e respeito aos demais hóspedes;
• Solicitamos manter a placa de aviso (há pet no quarto) pendurada durante toda a estada;
• Não é permitido que os animais subam sobre camas e móveis;
• É proibida a utilização de toalhas ou itens do enxoval do hotel para higiene dos animais;
• Caso ocorra algum dano no apartamento, o hóspede será notiﬁcado pelo hotel, o valor será lançado na conta de
acordo com o orçamento realizado pela empresa terceirizada indicada pela unidade, seguindo o padrão do
apartamento;
• Não é permitido deixar o animal sozinho em nenhuma dependência do hotel;
• É proibida a entrada de animais nas áreas de alimentação;
• Pedimos que mantenha o animal de estimação, de preferência, no colo, coleira ou na caixa de transporte
enquanto estiver nas áreas sociais externas;
• Solicitar a arrumação do quarto com antecedência. O animal de estimação deverá ﬁcar fora do ambiente com o
seu responsável;
• O dono do animal deverá assinar esse termo de responsabilidade no momento do check-in.
Taxa única por animal de estimação: R $ 150,00 + taxas

