
POLÍTICA DE ANIMAIS
DE ESTIMAÇÃO



PRINCIPAIS REGULAMENTOS MUNICIPAIS RELATIVOS 
AOS CÃES NO ESPAÇO PÚBLICO
• Obrigatoriedade de uso de trela | Em zonas pedonais e em ruas com tráfego pedonal intenso, 
bem como em edifícios públicos ou em transportes públicos, os cães devem ser mantidos com 
trela não superior a 1 metro. As raças perigosas são obrigadas a usar um açaime. Em parques 
públicos e florestas a trela pode ter até 2 metros de comprimento. O acima exposto não se aplica 
a áreas de exercício canino designadas. Em tais áreas, os cães também não precisam de usar açaime.
• Áreas interditas a cães | Alguns parques públicos, todos os parques infantis e alguns edifícios 
públicos (por exemplo, algumas atracções turísticas, museus, salas de concertos e igrejas) e lojas 
e restaurantes proíbem geralmente o acesso a cães. Antes de visitar um local público, consulte 
o respetivo website ou os Pontos de Informação Turística para obter informação acerca da política 
de animais de estimação aplicável.
• Remoção de excrementos | Os donos de cães são obrigados por lei a proceder à remoção 
dos excrementos dos seus animais e a eliminá-los num contentor público. Caso contrário, 
poderão incorrer numa multa.
• Cães em transportes públicos | Os cães devem ser mantidos com trela nos comboios, autocarros, 
metropolitano e eléctricos, bem como nas respetivas estações de comboios, autocarros, metropolitano
e elétricos. Além disso, devem usar sempre um açaime adequado. Por favor, consulte o website 
das empresas de transporte para conhecer as políticas e taxas específicas aplicáveis.

SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL
• Veterinário mais próximo | Hospital Veterinário de Loulé - 18 minutos de carro desde o hotel
• Loja de animais mais próxima | Tibi Nutrição Animal - 10 minutos de carro desde o hotel

ANIMAIS ADMITIDOS
• Somente cães e gatos
• Máx. 25Kg

INCLUSÕES
• Almofada ou cama para animais de estimação
• Tigelas para água e ração

TARIFAS
• EUR 45 por noite / por animal (Nov-Mai)
• EUR 75 por noite / por animal (Jun-Out)

TERMOS E CONDIÇÕES
• Os animais de estimação não devem ser deixados sozinhos no quarto.
• Não são permitidos animais de estimação nos espaços comuns de restauração do hotel 
(bares, restaurantes, zona de pequeno-almoço, terraços com serviços de refeição, etc.).
• As regras de interdição de animais não se aplicam a cães-guia.
• Obrigatório o uso de trela em cães nas áreas comuns do hotel.
• Qualquer dano causado pelo animal será da responsabilidade do proprietário e a substituição 
do objecto danificado será cobrada no cartão de crédito.
• Em caso de ruído ou incómodo causado pelo animal de estimação, o hotel reserva-se o direito 
de cancelar a estadia do cliente e do animal de estimação.
• O animal de estimação não deve utilizar a casa de banho ou os chuveiros nos quartos.
• Não é permitido o uso de toalhas ou lençóis para limpar o animal.
• Os donos deverão providenciar os produtos de alimentação e higiene necessários à estadia 
do seu animal, com exceção dos items acima mencionados nas inclusões.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:
E gr.vilamoura@anantara-hotels.com  T +351 289 317 000

Anantara Vilamoura Algarve Resort
Av dos Descobrimentos nº 0, 8125-309 Vilamoura, Portugal
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