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REGULAMENTO PARA HOSPEDAGEM DE CACHORRO DE ESTIMAÇÃO 

 

O Hotel Villa Rossa terá muito prazer em receber seu AmiCão! Leia com atenção todas as condições abaixo: 

 

 Permitida a hospedagem de cães APENAS EM NOSSOS LOFTS PREMIUM. 

 O Dog deve ter o mínimo de 06 meses e estar com a carteira de vacinação atualizada que deverá ser apresentada 

no momento do check-in, caso contrário, ele não será realizado.   

 Por mais manso que seja, o cão deverá ficar sempre preso na guia. 

 O Dog poderá circular por toda a Vila dos Lofts, na área do lago, trilhas e alamedas para caminhada, sempre preso 

com a guia.  

  É vedada a circulação do Dog nas áreas sociais do empreendimento tais como: recepção, bar da piscina, sala de 

ginástica, lobby, piscinas, Spazio, restaurantes e centro de convenções. Só é permitida circulação nos espaços 

descritos acima. 

 Será cobrada uma taxa única (por Dog) no valor proporcional ao seu tamanho, mediante seleção apontada abaixo, 

que inclui o “kit Dog do Villa” (caminha, tapete higiênico, saquinho descartável, comedouro, bebedouro e um 

brinquedo) como boas-vindas e que poderá ser levado embora como recordação. 

 Nenhum item do enxoval da acomodação, como lençóis, toalhas, cobertores, pratos, copos, dentre outros, poderá 

ser utilizado pelo seu AmiCão. Tais itens, caso sejam habituais ao Dog, devem ser providenciados pelo próprio 

hóspede. 

 Qualquer dano que possa ocorrer ao enxoval ou mobiliário que compõe o Loft Premium deverá ser ressarcido 

integralmente conforme valores fornecidos pela administração do Hotel. 

 A alimentação do Dog é responsabilidade de sua família e deverá ser trazida pela mesma.  

 O hóspede deverá recolher as fezes de seu cão e zelar para que este não urine nas dependências do Loft e, caso 

não seja possível o cumprimento desta condição, o empreendimento efetuará a limpeza adicional que, a seu 

exclusivo critério, poderá cobrar do hóspede uma taxa especial de limpeza no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

 O Hotel se localiza em uma área envolvida pela Mata Atlântica, portanto, não nos responsabilizamos pelo contato 

do Dog com insetos e animais peçonhentos. Salientamos que o Hotel mantém sempre seus processos de 

dedetização em dia para todos os espaços. 

 O hóspede se responsabiliza que o Dog será o mais silencioso possível, de forma a não incomodar aos outros 

hóspedes. 

 O não cumprimento das regras estabelecidas entre as partes (hóspede e hotel) implicará em não aceitação do cão 

em novas hospedagens. 

Por gentileza preencher e assinar o campo abaixo para providenciarmos os itens de seu amiCão: 

Informações do seu AmiCão* 

Agora escolha 
qual o tamanho 

do kit 

Selecione com X ao lado de sua opção 

Raça: Médio (0,45x0,55) R$                   370,00 
 

Peso: Grande (0,60x0,70) R$                   390,00 
 

Nome: Extra grande (1,00x0,75) R$                   480,00 
 

       *Informações por Dog, caso tenha mais do que um, deve-se preencher um regulamento para cada. 

 

Estou ciente e de acordo com as diretrizes acima, comprometendo-me a cumpri-las enquanto estiver hospedado. 

___________________________________________ 

Assinatura do responsável 

http://www.villarossa.com.br/

