Celebration Resort Olímpia - Políticas para
utilização de apartamentos Pet Friendly
- Apenas o Celebration Resort possui categoria de apartamento específica para este fim,
podendo ser acomodados até 02 pets de até 20kgs cada. Confira as regras:
- Assinar o Termos de Responsabilidade
-Acomodar no máximo 02 pets de até 20kg cada;
-O pet deve ser castrado e com a declaração do veterinário;
-Providenciar alimentação e água para o pet durante toda a hospedagem;
-Ser responsável pelo recolhimento e limpeza dos dejetos do pet em todas as áreas;
-Manter o pet no colo e em uma coleira guia, enquanto estiver nas áreas públicas;
-Manter o pet, terminantemente, fora de todas as áreas de alimentos e bebidas, como bares e
restaurantes, assim como áreas de lazer de piscinas, crianças (kids), SPA, lojas, etc.;
-Agendar a arrumação do quarto com antecedência, a fim que o hóspede esteja presente ou
ausente com o pet;
-Manter o pet consigo ou algum responsável designado para todos os momentos, e não deixar
sozinho no quarto;
-Evitar ruídos ou qualquer outra perturbação, visando também o interesse de outros hóspedes;
-Não dar banho, lavar e secar o pet no quarto do hotel;
-Não utilizar o enxoval de cama e banho do quarto, mobília ou banheiros dos apartamentos
para alimentação, higiene ou cuidados no pet;
-Caso o pet venha a criar qualquer tipo de perturbação que venha causar reclamações ao hotel
por outros hóspedes, assim que comunicado formalmente pelo gerente do empreendimento ou
a quem designar, deve, imediatamente, tomar as providências necessárias para acomodá-lo
em outro lugar que não seja o Celebration Resort (consulte hotéis para pets na recepção do
resort);
-Autoriza o hotel a debitar a quantia equivalente do seu cartão de crédito caso haja despesas
extras com o pet, no momento do check-out;
-Assumir responsabilidade total e completa por quaisquer danos pessoais ou danos materiais
causados pelo pet, sofridos por qualquer hóspede, funcionário ou visitantes do hotel, incluindo
o veterinário e seus funcionários, isentando o Celebration Resort de qualquer reclamação
judicial ou extrajudicial que possa surgir;
-Em caso de necessidade, acionar a recepção do resort para ter sugestões de emergências
com clínica veterinária, pet shop, hotel para pet, entre outros serviços essenciais;
-O resort fornecerá 02 tapetinhos higiênicos, 03 coletores higiênicos e 01 recipiente para o
hóspede colocar a ração e água;
-Não é permitida a entrada de Pets no parque aquático.

