
REALHOTELSGROUP.COM

ADMISSÃO 
DE ANIMAIS
DE ESTIMAÇÃO
REGISTO E REGULAMENTO

Check-in:

Check-out:

Nome do responsável do animal:

Nº do apartamento: Contacto de emergência:

Tipo e raça: Licença ou ID nº:

Peso do animal: Sexo do animal:

Idade do animal:

Boletim de vacinas do animal actualizado:

Seguro do animal: Registo do animal:

De forma a assegurar o conforto e satisfação dos nossos hóspedes, a estadia do seu animal de estimação está 
sujeita às seguintes normas:

Todos os hóspedes com animais de estimação devem preencher e assinar o formulário de admissão de animais 
e pagar uma taxa de €25 por noite e por animal, com excepção de cães-guia que estão livres de qualquer 
obrigação. 

Os proprietários dos animais de estimação deverão cumprir as normas do Direito Internacional e Português 
ou qualquer outra lei ou regulamento, incluindo o licenciamento de animais de estimação.

1. Animais permitidos:
Cães e Gatos

2 Limitações:
Aceitam-se cães até 15 quilos de peso.
Não aceitamos cães de raça perigosa.
São permitidos no máximo 2 animais por apartamento.
O hóspede deverá fazer-se acompanhar da 
documentação legal.

3. Comportamento:
O animal deverá estar devidamente treinado e com 
total obediência ao hóspede.
O animal deverá sempre ser mantido com trela em 
todo o perimetro do Real Marina Residence.
O animal nunca deverá ser deixado sozinho, sem 
a companhia do hóspede.
O animal não pode entrar no hotel ou noutros blocos 
do Real Marina Residence não pet friendly, incluindo 
a zona da piscina.
Qualquer alteração de comportamento do animal, 
deverá ser limitado ao máximo, a fim de garantir 
o legítimo descanso e conforto de hóspedes e/ou 
outros clientes.

4. Higiene:
O hóspede é responsável pela higiene e limpeza dos 
dejectos do respectivo animal.
Para a segurança e conforto do animal de estimação, 
as equipas do Housekeeping e/ou a Manutenção só 
entrarão no apartamento se o animal de estimação 
não estiver presente  ou em caso de presença, estiver 
devidamente preso com trela ou com outro dispositivo.
O hóspede deverá contactar a Recepção para 
combinar a hora conveniente para o Hotel poder 
efectuar os inerentes trabalhos de limpeza e 
arrumação do apartamento.

A limpeza do apartamento é efectuada 1 vez
em estadias mínimas de 7 noites e 2 vezes por mês no 
caso de estadias de longa duração (mais de 1 mês).

5. Danos:
O Dono ou responsável do animal concorda em libertar, 
defender e indemnizar o Real Marina Residence de 
todas e quaisquer reclamações ou prejuízos relativos 
ao seu animal de estimação ou à estadia do mesmo 
no Real Marina Residence, incluindo qualquer 
reclamação de terceiros.
O Real Marina Residence reserva-se o direito de 
solicitar a remoção imediata de qualquer animal que 
apresente um comportamento perigoso ou inaceitável, 
tal como, morder, arranhar, ladrar excessivamente, 
prova de doença e micção ou defecação em áreas 
públicas. O valor da estadia não será reembolsado.
No acto do check-in, o hotel solicitará um depósito
em dinheiro no valor de €150 que será devolvido 
aquando do check-out após verificação geral do 
apartamento. 
No entanto, caso o cliente não queira esperar pela 
inspecção do apartamento, o Real Marina Residence 
reserva-se o direito de cobrar no cartão de crédito 
dos hóspedes, após a sua saída, quaisquer danos que 
tenham causado durante a estadia ou limpeza 
extraordinária referentes à estadia do animal.

Li, compreendi e recebi uma cópia do Regulamento 
de admissão de animais no Real Marina Residence 
e comprometo-me a cumpri-lo integralmente, sendo 
responsável por qualquer dano ou prejuízo causado 
pelo meu animal de estimação.

Assinatura do proprietário
do Animal de Estimação:

Data:

CATS & DOGS

SIM NÃO

Nº Passaport do animal:


