
Área para cães  
Área coberta com ventilação, 5 quartos para cães de porte 
pequeno a grande, 3 quartos para cães de porte grande a 
gigante. 

Zona reservada somente para socialização, brincadeiras e descanso dos cães.  
Com piso antiderrapante, uma mini piscina, camas e brinquedos.  

Cuidados diários de limpeza e higienização das áreas. 

Higiene e cuidados diários para o seu animal de estimação. 

Little Pet Hotel 
Hotel para Animais de Estimação 
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Vigilância  

Permanência de um 
responsável 24/7 
nos 365 dias do ano 

Cuidados 
veterinários  

Acesso aos 
cuidados 
veterinários sempre 
que necessário  

Planos de treino 
disponíveis  

Adestramento para 
condicionamento e 
obediência básica; 
socialização 

ÁGUA  
Água filtrada e fresca 
sempre à disposição 

1
ALIMENTAÇÃO  

Conforme indicação do 
tutor 

2
PASSEIOS  

Mínimo de 2 passeios 
diários nos jardins do 

condomínio 

3



Área para gatos  
Área “indoor” climatizada com 5 
quartos individuais de 3 andares e 2 
salas comuns 

Os gatos dispõem de uma área exclusiva para 
eles dentro da habitação com possibilidade de 
interação com outros gatos ou quarto individual, 
conforme preferência do tutor.  

Comida e água filtrada sempre à disposição, 
vários brinquedos, camas, caixas de areia e 
arranhadores. 

* Pacotes de treino não incluídos 
* Pet táxi não incluído  
* Obrigatório boletim de vacinas actualizado, bem como 

desparasitação interna e externa válidas até à data de saída  

Normas de 
funcionamento  

• O Hotel funciona em regime de pré-
pagamento  

• Será cobrado 50% do valor total da estadia no 
acto da reserva, não reembolsável no caso de 
desistência  

• Check-in e Check-out de segunda a sexta entre 
as 9h e as 20h; Sábados das 9h às 16h 

• Não serão feitos Check-in e Check-out aos 
domingos e feriados. (Excepto casos de 
urgência que serão sujeitos a uma taxa 
adicional de 10.000,00kz)  

• Pet táxi disponível com taxa adicional de 
10.000,00kz/transporte 

Preçário

12€/dia Proprietário leva a comida do 
animal 

14€/dia Hotel fornece alimentação 

16€/dia Hotel fornece alimentação especial 
(Caseira/Raw Food)

Pago ao câmbio do dia (banca comercial), ou na 
moeda que lhe for mais conveniente 
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PARA QUE O SEU ANIMAL SE SINTA EM CASA, E QUE VOCÊ FIQUE 
DESCANSADO..  
• Oferecemos “treats” naturais, mimamos e cuidamos como se 

fossem nossos; 

• Formamos um grupo no WhatsApp onde serão disponibilizadas 
fotografias e vídeos diários do seu animal; 

Morada: Condomínio Felitrans, Camama - Luanda 

Para mais informações ou reservas contactar via WhatsApp: 
939342555/923473635
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