Vendégeink által elhozott kedvencek Házi Rendje

Mátraszentimrén a település központi helyén található
szálloda környezetében, 50 méter távolságra rengeteg
természeti környezet található, mely ideális lehet, a
gazdival utazó házikedvencek sétájához.
Felhívjuk a Gazdik figyelmét azonban, hogy póráz
nélkül ne sétáltassák a kutyát, cicát, mert az erdő
közelsége csábítja őket az új élmények szerzésére, mely azonban könnyen a szeretett jószág
elvesztéséhez vezethet! Be kell tartani az Erdészet erdőjárási szabályait. Bekerített kutya futtató
nem található a közelben!

Szállodánkba kizárólag kutyus és cicus érkezhet Vendégeinkkel (az erre elkülönített szobákba), külön
térítési díj ellenében, mely összegét az adott időszakra vonatkozó áraknál lehet megtalálni.

Foglaláskor kérjük jelezze a kutya fajtáját, hogy a méretéhez megfelelő kutyakosarat tudjuk
bekészíteni.

Kutyus és cica kizárólag a gazdi felelősségére érkezhet a Hotelbe. Ez vonatkozik az esetleges
balesetekre, okozott kárra és minden egyéb előfordulható eseményre!
A kutyus oltási könyvét el kell hozni, szükség esetén annak bemutatása kötelező.
Étterembe, wellnessbe nem mehetnek a gazdival,
ilyenkor a szobában kell hagyni őket, illetve a lift
kényelmességét nem vehetik igénybe.
Az
elemózsiáról
vendégeink
részére
Mi
gondoskodunk, azonban az állatok táplálásához
szükséges eszközök (itató-etető tálka, élelem, stb.)
biztosításáról a gazdinak kell gondoskodni!

Szállodánkban az állatoknál felmerülő szükséges eszközök (kullancsirtók, kullancscsipesz, bolha
nyakörv, póráz, nyakörv, stb.) nem kerülnek értékesítésre, így azok beszerzése nálunk NEM
lehetséges.
Szállodánkban, a közösségi terekben (aula, teraszok, folyosók) póráz, indokolt esetben szájkosár
használata kötelező.
Amikor a gazdi nem tartózkodik a szobában, kérjük az érkezéskor kapott, kilincsre akasztható
figyelmeztető táblát kihelyezni.
Bízunk benne, hogy erre az információra nem lesz szükség, de a Gazdi megnyugtatása érdekében
közzétesszük:
Szállodánkhoz legközelebb eső állatorvosi rendelő (Saját kedvenceinket is itt kezeltetjük!), ahol
megfelelő egészségügyi felszerelés található bármilyen problémára:
Dr. Eperjesi László
Gyöngyössolymos Kossuth út 37.
Telefon: (70) 279 1870
Facebook: Solymosi Állatorvosi Rendelő

Rendelési időben a gazdi autójával kell lemenni, rendelési időn kívüli szükséghelyzetben, telefonos
egyeztetésnek megfelelően kell eljárni. Az állatorvosi kezelés, szállítási díj a gazdát terheli, nem
tartalmazza a kedvenc miatt fizetendő szállodai felár, közvetlenül fizetendő a rendelőben!
Minden ugató, nyávogó, négylábú Vendégünknek kellemes mátrai pihenést, hatalmas sétákat
kívánunk!

