
HOTEL KEHL HAUS

Animais de Estimação – Termos de Hospedagem 
Será cobrada uma taxa de hospedagem (conforme período), por animal a ser paga no 
check-in. 

É necessária a apresentação dos documentos de vacinação dos animais. 

Somente serão aceitos animais dóceis e carinhosos, de pequeno e médio porte (até 
15kg). Não hospedamos animais que possam causar intimidação, especialmente das 
raças: Pit Bull, Rotweiller, Doberman, Pastor Alemão, Fila e Dog Alemão 

É expressamente proibido a circulação ou permanência de animais de estimação em 
qualquer condição, no café da manhã, na área dos corredores, academia, sala de jogos, 
recepção ou em qualquer ambiente que sinalize a proibição,  

Os animais deverão permanecer juntos aos donos no apartamento e nas áreas 
permitidas. 

Os animais deverão obrigatoriamente utilizar coleira e guia ao circularem no exterior do 
hotel. 

No horário do serviço de camareira, os animais deverão ser retirados do quarto, caso 
contrário, o serviço não será realizado. 

A limpeza dos resíduos sólidos e líquidos é de inteira responsabilidade dos hóspedes. 

Os hóspedes deverão trazer utensílios básicos necessários para a estadia do animal, 
(guia, alimentação e material de higiene). 

Caso ocorra algum dano ao apartamento (colchão, travesseiro ou qualquer outro item 
integrante do mobiliário e enxoval) o hóspede será notificado e o valor das despesas 
decorrentes serão debitados em sua conta. 

Os animais não poderão latir ou fazer qualquer barulho que incomode os outros 
hóspedes. 

Caso os animais sejam agitados, de comportamento agressivo ou não consigam se 
manter em silêncio, o Hotel terá o direito de solicitar a sua saída. 

                      

 



HOTEL KEHL HAUS
Informações referentes ao Pet: 

Nome: ____________________________ 
  Raça: ______________________________  
Tamanho/ Peso: _____________________  

É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação  
no momento do check-in.  

Informações referentes aos meus contatos em caso de emergência.  

Nome:_________________________________________________ 
 E-mail: _________________________________________________ 

Telefone:___________________________ 

Caso ocorra alguma emergência e eu não possa ser contatado, o meu contato 
designado assumirá total responsabilidade e cuidados com meu pet.  

ACORDADO E ACEITO 

 Dia ______ de ___________ de _____.  

_______________________________  
Assinatura do hóspede Por:  

________________________________ 
Recepcionista 

________________________________ 
Assinatura gerente hotel:  

De acordo:  

NOME DO CO-RESPONSÁVEL PELO PET:  
 __________________________________ 

 DATA:  __/__ /____                                     

 


