
Garanta uma estadia em estilo no Farol 

Hotel ao seu cão, com o nosso VIP Pet 

Pack no valor de 50 Euros, numa estadia 

mínima de 5 dias. Ou receba 20%, numa 

estadia de 4 noites entre Outubro 2017

Your pet sojourns in style at Farol, with a 

complimentary VIP Pet Pack value 50 

euros for a minimum fite-night stay, or 

for four nights between October 2017 

 e Fevereiro 2018.

and February 2018.



Complimentary VIP PET PACK on stays in 

Designer Rooms and Junior Suites, for a mini-

mum stay of 5 nights or 20% discount on the 

VIP PET PACK on a minimum 4 nights stay 

between October 2017 and February 2018.

Oferta do VIP PET PACK para estadias nos quar-

tos Designer e Junior Suites, estadias mínimas 

de 5 noites ou 20% desconto no VIP PET PACK 

em estadias mínimas de 4 noites entre Outubro 

2017 e Fevereiro 2018.

This promotional campaign is valid between October 2017 
and February 2018, subject to availability.

The Hotel allows up to 1 domestic dog in a Bedroom / Suite 
with a maximum of 11 lb. Access to public areas is restricted 
(according to Portuguese law). It is necessary to sign a 
liability waiver together with a security deposit of 150 € for 
extra cleaning or any damage to the room. Deposit will be 
refunded on check-out if no damage or extra cleaning 
needed.

Campanha válida de Outubro de 2017 a Fevereiro de 
2018, mediante disponibilidade do Hotel.

O Hotel autoriza máximo de 1 cão doméstico de 5 kg por 
Quarto / Suite. O acesso a áreas públicas é restrito (segundo 
a Lei Portuguesa). É necessário assinar um termo de 
responsabilidade efectuando um depósito de caução de 150 
€ para limpezas extra ou algum tipo de estrago. A 
decolução da caução é efectuada no check-out caso não 
existem estragos ou a necessidade de limpeza extra. 

PET BED
FOOD & WATER BOWL
MINERAL WATER & PET BISCUITS
DISPOSAL BAGS


