PRAVILNIK ZA HIŠNE LJUBLJENČKE
PRI NAS SO VAŠI HIŠNI LJUBLJENČKI DOBRODOŠLI
Tudi vaši hišni ljubljenčki si zaslužijo oddih na morju. Vemo tudi, da ni vedno enostavno najti varstva
za domače ljubljenčke in zato so domači ljubljenčki (psi, mačke, hrčki) v našem resortu dobrodošli v
izbranih sobah v Vili Bor, Vili Cedra in apartmajih Adria.
Sobe so posebej opremljene z ležišči.
Pri nas pa dopustujejo številni in različni gostje in želeli bi zagotoviti prijetne počitnice prav vsem, zato
vljudno prosimo, da upoštevate Pravilnik za hišne ljubljenčke:
1) Obvezna predhodna napoved domačega ljubljenčka.
2) Sprejemamo mačke in pse, in sicer do 15kg za doplačilo 12€ na dan ter 15kg do 35kg za doplačilo
18€ na dan. Višina doplačila se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Prošnjo za bivanje drugih
vrst hišnih ljubljenčkov je potrebno predhodno nasloviti na elektronski naslov (booking@adriaankaran.si).
3) Hišnih ljubljenčkov v sobi ni dovoljeno puščati samih ali brez nadzora, ker se lahko zgodi, da mora v
sobo v času vaše odsotnosti vstopiti hotelsko osebje. Zaradi varnosti našega osebja vas prosimo, da
nas obvestite, kdaj živali ne bo v sobi.
4) Znotraj Resorta je potrebno imeti vse hišne ljubljenčke na povodcih. Vstop na bazen (notranji in
zunanji) ter hotelsko restavracijo ni dovoljen (izjema so psi vodniki). Zadrževanje v recepciji pa omejeno
na čim krajši čas.
5) V eni sobi je dovoljeno imeti le do dve živali naenkrat.
6) V primeru, da je v sobi nastala škoda, ki jo je povzročil hišni ljubljenček, je zanjo odgovoren njegov
lastnik. Lastnik je odgovoren za morebitne poškodbe, ki jo povzročijo živali (tako materialne kot
telesne). Hotel & Resort Adria Ankaran si pridržuje pravico do zahteve po povračilu stroškov ter lahko
od lastnika živali zahteva popravilo ali zamenjavo poškodovanih stvari.
7) Če žival povzroča hrup, ki moti druge goste, vas bomo na to opozorili in prosili, da hrup zmanjšate.
8) Hišni ljubljenčki morajo biti sobno čisti. Hotel si pridržuje pravico do zahteve po povračilu stroškov,
v kolikor žival opravi potrebo v sobi.
9) Vljudno prosimo za vzdrževanje čistoče na javnih površinah.

