
POLÍTICA DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Apartamentos e Vilas



Estimado hóspede,

É com muito prazer que o recebemos a si e ao seu animal de estimação no Cascade Wellness Resort.
Para assegurar que tanto a sua estadia como a de outros hóspedes decorre da melhor maneira, pedi-
mos que leia atentamente a nossa política de animais de estimação.

REGULAMENTAÇÃO:

• O Cascade Wellness Resort está preparado para receber o seu animal de estimação desde que este 
pese até 20kg;
• Os animais de estimação têm de ser supervisionados durante toda a estadia e deverão estar presos 
com trela ou dentro de uma caixa transportadora quando estejam em qualquer área comum ou pública 
do resort;
• Lamentamos informar que os animais de estimação não são permitidos nas áreas de restauração, 
nas piscinas ou áreas públicas interiores;
• É da sua responsabilidade a limpeza de qualquer sujidade causada pelo seu animal de estimação;
• O serviço de limpeza só será providenciado se o animal não estiver presente no apartamento/vila 
durante o mesmo. Queira por favor informar a Governanta do seu horário de limpeza preferencial;
• Cobramos uma taxa não-reembolsável de EUR 25 por dia por cada animal - A taxa para estadias 
iguais ou superiores a 15 noites é de EUR 20 por dia;
• Os animais de estimação devem ser declarados no momento da reserva;
• Quaisquer distúrbios e ruído deverão ser evitados de modo a assegurar o descanso dos outros hós-
pedes;
• Não são permitidos animais exóticos.

É da sua concordância ser o responsável por todos os prejuízos e/ou danos causados pelo seu animal 
de estimação. Concorda também em indemnizar e libertar o resort de toda e qualquer responsabilida-
de resultante de estragos causados pelo seu animal de estimação, bem como qualquer necessidade 
excecional de limpeza. Nestes casos, o Cascade reserva-se no direito de debitar na sua conta o respe-
tivo valor.

Para tornar a estadia do seu animal de estimação ainda mais agradável, um welcome kit para cão ou 
gato está incluído à chegada.


