S’accepten gossos/es de totes les mides i raçes, poden allotjar-se més d’un/a gos/sa per habitació.
Els/les gossos/es podran dormir a l’habitació amb la família, que haurà de portar els seus accessoris necessaris
(llitets, abeuradors, menjadors, etc).
Els/les gossos/es tenen l’entrada permesa al restaurant de l’hotel. Els animals han d’entrar i romandre lligats amb
corretja curta per evitar que es pugin desplaçar fns a una altra taula. Com a alternatva durant l’estona dels
àpats, els animals es poden quedar a la zona exterior habilitada per aquest ús.
Els animals no es podran quedar sols a les habitacions.
Els responsables portaran sempre els/les seus/ves gossos/es lligats/des als espais comuns i exteriors. Es
recomana l’ús de morrió en gossos/es de races considerades potencialment perilloses (GPP)*.
Els responsables de gossos/es de races considerades potencialment perilloses (GPP)* hauran de presentar el
carnet que acredita que han obtngut la llicència municipal per la seva tnença.
Els responsables de l’animal tenen l’obligació de mantenir-lo en les degudes condicions higiènic sanitàries. Per
tant no s’acceptarien animals amb mal aspecte (bruts, parasitats, etc).
No es permetrà rentar els animals als espais de banys (lavabos i dutxes) ni a cap altre espai de l’hotel excepte a la
zona expressament indicada per aquest ús.
Els responsables dels/de les gossos/es han de recollir-ne els excrements i hauran de fer-se càrrec de mantenir
l’habitació en bon estat d’higiene.
No s’acceptarà l’ús de collars de càstg en les installlacions de l’hotel (collars que provoquen asfxia, amb nus
escorredor, o collars que fan pressió amb puntes al coll, o que produeixin descàrregues).
No es tolerarà cap tpus de maltractament fsic ni verbal vers els animals, podent si ho considera la direcció,
denunciar-ho a l’administració competent i/o derivar en l’expulsió de l’hotel sense el retorn de l’import de
l’estada.
Els responsables dels animals es faran càrrec dels danys que els animals puguin produir durant l’estada, tant al
mobiliari com a terceres persones. En cas de desperfectes s’hauran d’abonar les despeses de reparació.
El preu per estada és d’11€/dia pel primer gos i de 8€/ pel segon.
* Races GPP: Akita Inu, Bullmasti, Dòberman, Dog argent, Dog de Bordeus, Fila brasileiro, Mast napolità, Pit
bull terrier, Gos de presa canari, Rotteiler, Staiordshire Bull Terrier, Terrier Staiordshire americà i Tosa japonès.
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