Kutya etikett

a Thermal Hotel Visegrád****superior
szállodában
Kedves Vendégünk!
Sok szeretettel köszöntjük Önt és házi kedvencét szállodánkban. Kérjük, figyelmesen olvassa el és
tartsa be kutya etikettünket, mind az Ön, mind pedig a többi vendég zavartalan pihenése céljából.
1.

A kisállat elszállásolásának a díja 5 000 Ft / éjszaka, mely költséget szobaszámlájához terhelünk.
Bekészítésként kutyaszőnyeget és etetőtálat biztosítunk.

2. Kérjük a szálloda területén, a szobáján kívül, kutyáját mindig tartsa pórázon. Harapós és
kiszámíthatatlan természetű kutyák esetében szájkosár használata kötelező.
3.

Ha nem biztos benne, merre engedheti el kutyáját a szálloda környékén, kérdezze recepciós
kollégáinkat, akik készséggel állnak rendelkezésére.

4. Ne hagyja kutyáját egyedül a szobában olyan hosszú időre, ami alatt szeparációs szorongást
mutathat (pl. ugatás, ajtó kaparás). Mielőtt közös vakációra indulnak, ellenőrizze, hogy kutyáját
egyedül lehet-e hagyni idegen helyen.
5. Kérjük, jelezze a szálloda dolgozói felé, ha kutyája a szobában pihen, a kilincsre akasztható táblával, melyet a szekrényben talál.
6. Kérjük, hogy a szállodai ágyakra, bútorokra semmilyen esetben ne engedje fel kedvencét.
7.

Amikor csak tudja, vigye sétálni kutyáját, és amennyiben a kutyus a szálloda bármely területén
ürülékét hátra hagyja, kérjük azt feltakarítani, illetve - a lehetőségekhez képest - ezen tevékenységeket a szállodán kívül elvégeztetni. Kutya kukát és zacskót a főbejárat mellett talál.

8. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a szálloda kertjében a kedvencek sétáltatása nem megengedett.
9. Az étterembe és egyéb vendéglátóhelyekre, a fürdőbe és a wellness & spa részlegbe kutyát/kisállatot bevinni szigorúan tilos.
10. A szállodai szobában és egyéb részlegeiben bárminemű, az állat által okozott kárért a Gazdi teljes
anyagi, jogi és erkölcsi felelősséggel tartozik.
11. Tájékoztatjuk Vendégeinket, hogy kutyabarát szobáinkat naponta kötelezően ellenőrizzük, ill. kérjük vegyék figyelembe, hogy elutazáskor a szoba elhagyása és a kijelentkezés előtt munkatársaink
ellenőrzik szobájukat.
12. Kérjük szépen, vegyék figyelembe, hogy szállodánkba esetleg kutyákat nem kedvelő vendégek is
érkezhetnek, ezért mindig tartsa kontroll alatt kutyáját és ne engedje neki, hogy bárki felé kérés
nélkül közeledjen.
Alapvető elvárások a szállodába érkező kutyákkal szemben:
•
•
•
•

Ne legyen agresszív se emberekkel, se más kutyákkal szemben!
Ápoltan érkezzen a szállodába.
Bolhák ellen védve legyen.
A hatóságilag kötelező oltásokkal rendelkeznie kell
és ezt a gazdának tudnia kell bizonyítani.

Alulírott..........................................................................................................................fentieket megértettem és elfogadom.
Dátum:...........................................................................................................................
Aláírás:............................................................................................................................

