
PET FRIENDLY 
REGRAS DE HOSPEDAGEM 

 

 

Todos os bichinhos são muito amados por nós, mas por alguns inconvenientes já 

ocorridos, infelizmente não podemos aceitar todos os tipos e tamanhos. Por isso, 

abaixo seguem informações e regras de hospedagem pet friendly para assegurar 

que tenham uma boa estada, bem como a de todos os demais hóspedes: 

 

• É permitido apenas 01 cão de pequeno porte (até 10kg) e com temperamento 

dócil por acomodação (mediante autorização prévia da gerência da pousada). 

• Será cobrada uma TAXA PET por diária e por cão a ser paga no momento da 

inclusão do pet na sua reserva. O valor da diária varia de acordo com o período do 

ano. Consulte valores para a data de sua hospedagem pelo e-mail 

(reservas@pousadapedrarosa.com.br). 

• Os hóspedes deverão trazer todos os utensílios necessários para a estadia do pet 

(recipientes para água e ração, guia, alimentação, material de higiene, caminhas, 

cobertas, roupinhas e brinquedos). Não é permitido utilizar nosso enxoval ou 

qualquer material do apartamento e do hotel para conforto do pet. 

• Não é permitido deixar o cão sozinho, devendo sempre permanecer junto 

aos donos no apartamento e nas áreas permitidas. Todas às vezes ao sair 

da pousada, o dono deverá levar seu cão consigo. 

• O cão deverá obrigatoriamente utilizar coleira e guia ao circularem no interior da 

pousada. E o pátio da pousada não poderá ser utilizado para local para suas 

necessidades básicas. 

• É necessária a apresentação da carteirinha de vacinação do pet. 

• No horário do serviço de camareira, os animais deverão ser retirados do quarto, 

caso contrário, o serviço não será realizado.  

• A limpeza de resíduos sólidos e líquidos do cão é de inteira responsabilidade do 

hóspede. 

• Caso ocorra algum dano no apartamento (colchão, travesseiro ou qualquer outro 

item integrante do mobiliário e enxoval), o hóspede será notificado pela pousada e 

o valor será lançado em sua conta. 

• Solicitamos evitar que os cães façam latidos persistentes e seguidos, pedimos a 

colaboração, bom senso e respeito com os demais hóspedes. Caso os animais 

sejam agitados, de comportamento agressivo ou não consigam se manter em 

silêncio, a Pousada terá o direito de solicitar a sua saída. 

**Se preferir, próximo a pousada há um hotel da cães e em Florianópolis também 

há alguns pet shops que podem abrigar seu amiguinho! =) 


