
 

 

 

 

 

 
 Política de mascotes 

Des de Pey Resort, li donem la benvinguda a la seva estimada mascota, oferint la oportunitat de quedar-
se amb nosaltres. 

Per garantir que l’estada sigui agradable per a tots els allotjats, el respecte mutu entre els hostes es 
essencial, demanem doncs, que si us segueixi les següents normes: 

         Suplement: 8€ per nit (IVA inclòs). 
         La mascota no podrà quedar-se sola a l’habitació, ni ser-hi present durant el servei de neteja o 

treballs de manteniment. En aquest cas, l’hotel es reserva el dret de cancel·lar la neteja de 
l’habitació. 

        No permeti que la seva mascota pugi al llit; no es pot banyar a la banyera ni utilitzar les tovalloles 
de l’hotel per netejar-la. L’incompliment d’aquesta clàusula pot comportar un càrrec de 50€. 
(Recordi que un altre client s’hi allotjarà després y pot ser al·lèrgic al pel de la seva mascota) 

 ¡AJUDI’NS A SEGUIR SENT PETFRIENDLY! Agraïm el seu respecte, comprensió i col·laboració. 
         Les mascotes poden estar a les zones comuns de l’hotel, fer us de les nostres instal·lacions de 

restauració a l’aire lliure, tan a la terrassa del bar com a la terrassa de Pallars Extrem Food. Està 
prohibit estar amb les mascotes a la zona de la piscina. 

         Sempre ha d’estar sota la supervisió del seu amo amb collar y corretja, sent el responsable de 
recollir els excrements de forma immediata. 

         Han d’evitar en tot moment el soroll que pogués causar la seva mascota, en benefici de la 
tranquil·litat i descans dels demés clients; en cas que no sigui així, l’hauran de treure fora de 
l’hotel. 

         Han de comptar amb la documentació i targeta mèdica de la seva mascota que confirmi les 
vacunes actualitzades. 

 Hauran de firmar aquest acord de responsabilitat i presentar una targeta de crèdit com a garantia 
per poder accedir amb la seva mascota a les instal·lacions. En cas de danys causats per la 
conducta directa o indirecta d’aquestes, es carregarà l’import corresponent a la situació o dany 
generat a la targeta de crèdit. 

 CONSELLS: Provi de mantenir la rutina del seu gos el més fidelment possible; portar el seu objecte preferit i la seva 
manta és una molt bona idea quan viatges amb ell, es sentirà més còmode durant les vacances, ja que se sentirà 
com a casa; també és recomanable comptar amb una assegurança. 

HOSPITAL VETERINARI: Clínica Veterinària Gos i Gat, Av. Verge Montserrat 14, 25560 Sort Telf. 973629117 


