
O que fazer com o seu cachorro 
quando for viajar? 

São inúmeras as razões que impedem muitos donos de animais de estimação de 

viajar com mais frequência ou por mais tempo. Primeiro, haja dinheiro! A renda tem 

de ser levada sempre em consideração e, sair com mais frequência, por um 

período mais longo, requer um dinheiro a mais. Mas há também outras restrições 

para se respeitar. Assim, a principal preocupação não é dinheiro. Mas ter um 

cachorro. Onde deixá-lo para poder viajar em tranquilidade? 

Existem soluções, com certeza. Entretanto, tudo deve ser planejado com 

antecedência. 

Levá-lo junto? 

Solução raramente possível. Só em casos quando a viagem for de carro para o 

campo ou para a praia, mas para qualquer outra viagem é simplesmente 

impensável. 

Mesmo que haja companhias aéreas que aceitem cães pequenos na cabine sob 

certas condições, geralmente os bichinhos não são permitidos a bordo de trens e 

ônibus no destino da viagem. Também há muitos hotéis, pousadas e acampamentos 

que aceitam cães, às vezes sem limite de peso. Mas e na hora de ir ao restaurante? 

Aí o bicho pega! 

O irmão, irmã, cunhado, cunhada, sogra, com quem deixar o animal de estimação? 

Irão tratá-lo bem? 

Deixar o cão com outra pessoa... Isso dá certo? 
Encontrar alguém confiável para cuidar de seu pet durante sua ausência não é fácil. 

Nossos amados cãezinhos são como membros da família, por isso não queremos 

que eles sejam abusados. Sem contar que um cachorro é exigente, demanda 

atenção, fica muito entristecido caso seja ignorado, precisa ser levado para fora 

para suas necessidades, fora os cuidados com a alimentação. Detalhe: todos os 

dias! 

Hotel para cachorro: a solução que vai munir sua viagem 

com tranquilidade 
Também conhecidos como Hotel pet friendly, são muito diferentes dos canis, que 

têm um ar de prisão e não são nada aconchegantes. Os hotéis pet variam conforme 

seu custo. Em alguns deles podem ser encontradas salas envidraçadas, que 

substituem as jaulas tão tristes que chegam a causar pânico nos humanos e não 

somente nos animais. Procurando mais, há ainda suítes que oferecem poltronas, TV 



e música ambiente. Isso tudo para garantir que o cãozinho não se entristeça e possa 

se sentir tão aconchegado como se estivesse em seu próprio lar. 

O cão é o verdadeiro companheiro e fiel amigo do homem. Ele é, portanto, mais 

ligado ao seu mestre do que a sua casa, ao contrário do gato. Por isso é mais fácil 

deixar cães em hotéis pet do que gatos, que por maior luxo oferecido, sentirá 

mesmo é a falta da casa em que está habituado a viver. 

O que é garantido em um hotel para cães? 
O hotel para cães é um local de boas-vindas para o seu companheiro. 

Lá você encontrará pessoas competentes e amorosas, onde os cães são bem-vindos 

e seu pequeno fica protegido durante sua ausência.  

O que eu devo checar antes de deixar meu cão em um hotel pet? 

Os seguintes critérios devem ser levados em consideração: conforto e meio 

ambiente, alimentação, higiene, saúde e segurança. 

Conforto e meio ambiente: o seu animal de estimação deve estar alojado 

adequadamente e ter seu próprio canto para descansar tranquilamente. Ele 

também deve ser capaz de relaxar e ter espaço para brincar. 

Alimentação: a pessoa encarregada de cuidar do seu cão prepara e distribui a 

comida, que deve ser saudável e equilibrado, sempre com água limpa disponível. 

Higiene: o lugar onde ele for ficar e descansar deve estar sempre limpo. Em caso 

de cães com pelos longos, espera-se que serão escovados e limpos conforme 

necessário.  

Atenção! 

Você não deve, em qualquer caso, encontrar em seu retorno, seu companheiro 

sujo, magro e cheio de parasitas. 

Saúde: a pessoa encarregada de cuidar do seu cão fornece os cuidados adequados 

para sua saúde. Em caso de lesão ou doença, ela entra em contato com o 

veterinário. 

Segurança: o local onde seu cão for mantido deve ser seguro e fechado para evitar 

fugas ou acidentes.  

Brinquedos, abraços e caminhadas também fazem parte da missão dos hotéis. 

Está em dúvida ainda? Então antes de mais nada, faça uma pesquisa pela internet, 

liste um número considerável de hotéis pet, visite-os para analisar as condições e 

preços, aproveite as visitas e peça para entrar. Isso dará mais segurança a você na 

hora de deixar seu bichinho por lá e, enfim, conseguirá viajar tranquilo e aproveitar 

seus momentos de lazer. 



Não deixe de conhecer! Vale a pena!     


