POLÍTICA DE
ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
PET POLICY

A Herdade da Malhadinha Nova dá as boas-vindas a cães e gatos como os nossos clientes
de quatro patas, permitindo o seu alojamento até dois animais nas nossas villas, disponibilidade para a Casa da Ribeira e Casa das Artes & Ofícios. A estadia dos animais tem um
custo adicional de 100€ por noite/animal. Para manter os clientes humanos e animais
satisfeitos as seguintes diretrizes foram elaboradas:
. Cães e Gatos não são permitidos nas zonas sociais dos hotéis, Spa facilities, restaurante,
adega e taberna;
. Tente ao máximo evitar que o vosso animal ladre, e não é permitido deixar o animal mais
de 2 horas na villa sem supervisão;
. Os donos devem recolher qualquer “depósito” deixado pelo seu animal;
. No Check In será solicitado a assinatura de um termo de responsabilidade e requerida
uma caução de 300€ para cobrir eventuais danos que venham a ser detetados pela nossa
Governanta após o Check out.

Herdade da Malhadinha Nova welcomes dogs and cats as our four-legged guests, accommodating up to two animals in our villas, availability for Casa da Ribeira and Casa das
Artes & Ofícios. The stay of the animals has an additional cost of 100€ per night/animal.
To keep both human and animal clients happy the following guidelines have been drawn up:
. Dogs and Cats are not allowed in the social areas of the hotels, Spa facilities, restaurant,
wine cellar and tavern;
. Try your best to prevent your pet from barking, and no pet is allowed to be left in the
villa for more than 2 hours unsupervised;
. Owners must collect any "deposits" left by their pet;
. At check in you will be asked to sign a consent form and required to pay a deposit of
300€ to cover any damage that may be detected by our Housekeeper after check out.

