PET FRIENDLY
Traga seu bichinho de estimação para o Oceania Park Hotel Florianópolis. Tudo para que
você possa descansar e curtir cada momento da estadia.

Conheça o Regulamento Pet do Oceania Park Hotel e programe sua viagem agora mesmo:
1. Este regulamento tem por finalidade a intenção de manter um convívio harmonioso
entre hóspedes e pets.
2. O Oceania Park Hotel Ingleses aceita apenas pets de pequeno e médio porte, pesando
até 15 quilos e, no máximo, dois pets por apartamento.
3. É responsabilidade do proprietário portar os documentos próprios, tais como carteira de
vacinação em dia com as vacinas obrigatórias, que deverá ser apresentada no check
in. Caso contrário, não poderemos hospedar o pet.
4. Não é permitida a circulação dos pets nas áreas sociais e de lazer, sendo proibida,
também, a entrada nas áreas de alimentação, exceto “cão guia”.
5. Para a circulação no Hotel é obrigatória a utilização de caixa de transporte.
6. O pet não poderá ficar sozinho no apartamento.
7. O hotel não se responsabiliza por eventuais acidentes na área do mesmo ou em caso
de fuga do pet.
8. A alimentação do pet é responsabilidade do dono.
9. Em caso de banho do pet, aconselhamos a utilização do serviço de Pet Shop. Para
indicações de serviços especializados, contatar a recepção do Hotel.
10. Deverá haver respeito em relação ao silêncio, não perturbando os demais hóspedes.
11. A permanência do pet está condicionada ao comportamento do animal.
12. Eventuais danos serão cobrados no check out.
13. A partir do check in do pet, será cobrará uma taxa de higienização especial de R$
50,00 por diária de um pet e R$ 80,00 por diária para dois pets. Em caso de
permanência de mais de uma semana, a higienização especial será semanal, assim
como a cobrança da taxa.

