REGRINHAS PARA OS PETS !
Seu pet é muito bem-vindo em nosso hotel, mas algumas regrinhas de convívio devem
ser obedecidas para que todos se sintam bem e aproveitem a estada!
1. É permitido hospedagem/passeio descrito animais que estejam habituados a este tipo
de atividade e convívio pacífico com demais pessoas e/ou animais;
2. Alimentação e limpeza de dejetos durante o período de permanência do animal na
fazenda e dependências são de responsabilidade exclusiva do proprietário do animal;
3. O animal pode ser deixado sozinho no apartamento desde que seja acostumado e não
cause problemas (danos materiais e pertubação de outros hóspedes);
4. A limpeza do apartamento só será realizada com agendamento prévio na recepção. O
pet não poderá permanecer no apartamento durante a limpeza;
5. O uso da coleira e guia é obrigatório no período de permanência do animal no hotel
fazenda e dependências;
6. É de responsabilidade exclusiva do proprietário do animal os danos físicos, materiais,
morais, estéticos causados pelo animal, seja ao estabelecimento ou a terceiros;
7. O animal poderá frequentar as áreas comuns das piscinas descobertas (deck, mas não
poderá entrar na água), Terraço da Fonte (ao lado do restaurante principal), playgroud,
salão de jogos e prainha pet.
8. O animal não poderá frequentar: Spa, piscina coberta e restaurante.
7. O uso de lençóis e toalhas para o animal é proibido, é de responsabilidade do
proprietário os danos causados às roupas de cama e de banho, valor será inserido na
conta e pagamento no check-out;
8. O animal não poderá entrar na Nascente da Areia que Canta, sendo permitido o banho
apenas no Rio Tamanduá;
9. O transporte do animal é de responsabilidade exclusiva do proprietário, sendo proibido
o transporte em veículo coletivo para o passeio da Areia que Canta e Corredeiras do Rio
Tamanduá;
10.Em caso de barulho excessivo ou má conduta do animal, o hóspede será notificado a
deixar as dependências do hotel, independentemente de finda a estada e sem devolução
de valores;
Grato pela compreensão!
Equipe Areia que Canta.

TERMO DE CONSENTIMENTO
DECLARO ciência de todas as regras a mim impostas para o bom aproveitamento de
minha estada e do meu animal, e o filel cumprimento das mesmas, estando certo que a
não obediência acarretará o encerramento antecipado da estada, passeio e da
permanência na fazenda e dependências, sem qualquer indenização.
DECLARO ainda que conheço os riscos aos quais estou submetendo meu animal, tendo
em vista ser zona rural, onde há a presença de animais como cães, cavalos, vacas,
pássaros, peixes, cobras, lagartos e animais peçonhentos, etc.
DECLARO ainda que conheço os riscos de afogamento aos quais estou submetendo meu
animal ao levá-lo até lagos, rios, correntezas e corredeiras;
CIENTE, por medida única de segurança e bem estar, assino este termo na presença de
duas testemunhas.
Brotas, …... de …………………. de ……..
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