
Seu pet é
bem-vindo 
no Ucayali

Só é autorizada a hospedagem de animais  acima 
de 06 meses e de pequeno ou médio porte com até 
15 kg;

É permitida a hospedagem de até 02 cães por  
apartamento;

Será fornecido um “kit pet” (caminha, tapete higiê-
nico, saquinho descartável) os mesmos deverão 
ser deixados no hotel em perfeito estado de utiliza-
ção (Caminha). Será fornecido 01 tapete higiênico 
por dia; 

O valor da diária Pet Friendly é de R$ 70,00, com 
horário de check-in às 14h00 e checkout às 12h00. 
Trabalhamos com diárias e não taxas;

É vedada a circulação do seu amigão nas áreas 
comuns do hotel entre elas área verde (grama), 
piscina, bar executivo, restaurante Aruanã, 
business center, corredores e recepção;

Seu amigão poderá circular no estacionamento e 
na calçada em frente ao hotel, e sempre com guia e 
acompanhante onde o mesmo deverá ter em mãos 
a sacolinha higiênica, para recolhimento das fezes;

O hóspede deverá recolher as fezes de seu cão e 
zelar para que este não urine nas dependências do 
hotel. Sendo constatado que o hóspede não 
recolheu as fezes ou permitiu que este urinasse 
dentro do apartamento, o empreendimento efetu-
ará a limpeza e, a seu exclusivo critério, poderá 
cobrar do hóspede uma taxa especial de limpeza 
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais);

Seu amigão deverá estar tratado contra pulgas e 
outros possíveis parasitas, sendo que no ato do 
check-in, deverá ser apresentada carteira de 
vacinação. Sem ela não será efetuado o check-in.

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

A alimentação do seu amigão deverá ser providen-
ciada por você;

Não poderá ser utilizado nenhum item do enxoval 
do apartamento, como lençóis, toalhas, cobertores, 
pratos, copos, dentre outros, para seu Amigão. Tais 
itens devem ser providenciados pelo próprio 
hóspede, além do “kit pet” fornecido pelo Ucayali. 
Em hipótese nenhuma utilizar toalhas, lençóis ou 
tapetes para limpeza de fezes ou urina do seu 
amigão, caso isso ocorra, implicará em multas do 
valor integral da peça a ser substituída; 

Qualquer dano que possa ocorrer aos tecidos, 
toalhas, lençóis, carpetes ou mobiliários que 
compõem o apartamento deverão ser ressarcidos 
integralmente conforme valores fornecidos pela 
administração do hotel;

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

Consulte nossa política para pets


