Best Western Hotel Jurata akceptuje pobyty kotów i psów ras małych i średnich
Warunkiem przyjęcia zwierzęcia do obiektu jest wcześniejsze zgłoszenie tego faktu
podczas rezerwacji. Gościom podróżującym ze zwierzętami proponujemy pokoje
zlokalizowane blisko klatek schodowych z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz.
Zasady ogólne
• Zwierzę musi posiadać aktualne badania weterynaryjne i szczepionki wymagane
prawem, w tym przeciwko wściekliźnie oraz mieć ogólny dobry stan zdrowia
• Obecność psa w hotelu nie może zakłócać pobytu gości niemających ochoty na
jego towarzystwo
• Pies powinien być na smyczy przez cały czas, gdy opuszczają Państwo z nim swój
pokój oraz na posesji hotelu
• Do wyprowadzania psa na spacer przeznaczona są wyłącznie boczne klatki i
boczna furtka.
• Zwierzęta nie mogą przebywać na terenie basenu, saun i gabinetów
kosmetycznych oraz części gastronomicznej. Zakaz nie dotyczy psa przewodnika.
Odpowiedzialność
• Odpowiedzialność za zwierzę spoczywa wyłącznie na jego właścicielu lub
opiekunie.
• Przy wymeldowaniu, Hotel przeprowadzi kontrolę pokoju pod względem
ewentualnych szkód wyrządzonych przez zwierzę
• Hotel Jurata zastrzega sobie prawo do obciążenia Państwa rachunku za
wszelkiego rodzaju zniszczenia materialne spowodowane przez zwierzę.
Pozostawianie zwierząt w pokoju
• Zwierzę może pozostać samo w pokoju jeśli nie hałasuje i nauczone jest
czystości.
• W czasie Państwa nieobecności, proszę zawiesić na klamce drzwi, od strony
korytarza, zawieszkę informującą o obecności zwierzęcia w pokoju
• Jeśli pozostawiacie Państwo zwierzę samo w pokoju, prosimy o przekazanie tej
informacji do wiadomości recepcji.
Czystość
• Prosimy zawsze sprzątać po zwierzęciu na terenie obiektu, w obrębie
nieruchomości, jak również na terenie przyległym. W recepcji można nabyć
woreczki na nieczystości
• Jeśli podróżujecie Państwo ze zwierzęciem, które szczególnie gubi sierść czy też
w inny sposób brudzi meble, prosimy o zapewnienie mu odpowiednich mat
chroniących fotele, kanapy i łóżka.
• Prosimy o zgłoszenie recepcji najdogodniejszego terminu
odświeżania/sprzątania pokoju dla każdego dnia pobytu.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z recepcją: 58 675 21 40
Pobyt zwierzęcia jest odpłatny. O aktualną cenę prosimy zapytać recepcje hotelu.

