
Certifique-se que o alojamento permite animais de estimação; 

Confirme se há zonas envolventes que permitam os passeios diários que precisará de dar. 

Tenha cuidados relativos à prevenção de doenças que existam em certos países ou regiões de Portugal. Por

exemplo,poderá ter de fazer a vacina da leishmaniose ou preocupar-se com a prevenção da dirofilariose. 

Tenha em conta as temperaturas do seu destino de férias: tanto em viagens para a neve, como para locais muito

quentes, será necessário hidratar e proteger as almofadas plantares do seu cão, pois pode ter queimaduras graves. 

Se as suas férias forem passadas na praia, diariamente, deve passar o pelo por água limpa, e só no fim das férias é que

deverá dar um banho completo (se desejar, explore o nosso serviço de grooming com banhos e tosquias).

Tenha atenção à alimentação e hidratação do seu patudo. É importante que leve a comida a que ele está habituado e,

também, que se certifique de que ele tem água sempre à disposição.

Se a sua mascote fica stressada ou vomita em viagens, pode consultar o seu médico veterinário e recorrer a

comprimidos que ajudem a evitar ou minimizar essa situação. 

Fazer-se acompanhar de um probiótico pode ser, também, uma boa opção, pois a consistência das fezes pode ser uma

das várias alterações a ocorrer com a excitação da viagem.

Dicas para planear as férias com a sua mascote: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

HOSPITAL VETERINÁRIO 

Tem vindo visitar a nossa

Pet Shop? 

Temos novos produtos que

a sua mascote vai

ADORAR! 

Vai de férias? 
O seu patudo fica no nosso hotel ou vai consigo? 
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Leia o texto completo no nosso blog! 

Pet 
Shop

No caso de não poder levar a sua mascote, pode assegurar todo o seu bem-estar no nosso hotel +Ani+ durante esse período 

No entanto, se reunir as condições necessárias para que o seu patudo o acompanhe, planeie com bastante atenção as suas

férias, seguindo as indicações da Dra. Sara Curvelo, Médica veterinária e Diretora Clínica do Hospital Veterinário +Ani+. 
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