АВАВ ХЕПИ ДОГ ЛУКСУЗЕН ХОТЕЛ РЕСОРТ ЗА КУЧИЊА
Ценовник и правила и услови за користење

Во АВАВ вашето куче ќе добие најдобро хотелско сместување и најдобра нега, слободна
дневна игра во градинката на АвАв, во првокласни услови и стандарди на Ресорт.
Додека вие патувате одберете го ова специјално место за вашето куче и тоа ќе биде
негувано со многу љубов.

• ОПИС НА ПАКЕТ НА УСЛУГАТА – 24ЧАСА ПРЕСТОЈ ВО АВАВ
Ние сме многу повеќе од пансион, многу повеќе од хотел за кучиња и многу повеќе од
преноќиште. Кај нас :
• нема кафези, боксови и ланци!
• АВАВ ќе им овозможи најдобра дневна нега и градинка за забава на вашиот
миленик, истрчување и вежби потребни за физичкото здравје и безгранична и
искрена љубов, воспитување и социјализација за нивното психичко здравје.
• Навечер тие преспиваат во луксузни спални соби кои го даваат чувството на
домашна атмосфера!
• Тие добиваат лична спална соба која им е на располагање 24 часа.
Во АВАВ кучињата се вистински среќни, слободни и социјализирани како
со луѓето така и со другите кучиња.
Нашата програма за нега содржи уште еден важен момент за вашиот миленик, а тоа е
вистинска домашна атмосфера во тек на 24 часовен престој на вашиот миленик во АВАВ!
• Кучињата целосно слободно се движат внатре и надвор низ целиот наш Ресорт кој
опфаќа 2000 квадратни метри.
• Постојано се во придружба на нашиот обучен персонал. Слободно играат и се
излежуваат на креветите кога тоа им е потребно.
• Секој ден го поминуваат во слободна игра надвор низ парковите и никогаш не се
заклучени во кафези или во боксови, а навечер спијат во вистински лично
доделени спални соби специјално направени за нив кои им се на располагање 24
часа.
Правила и услови за користење на хотелот на АвАв Хепи Дог :
1. Сите кучиња мора да бидат регистрирани во АвАв Хепи Дог ХОТЕЛОТ
(ФОРМУЛАР-за лична заштита на клиентот. Податоци за третирање и работа со
вашето куче) – 600мкд(10евра) кој се наплаќа еднократно.
2. Работни часови на прием и одјава за хотелско сместување и превозот на АвАв
Хепи Дог се од 09:00ч до 19:00ч во сите денови од годината.
3. Превозот се користи во договореното време, возилото може да чека 5/10 минути
од повикот за предавање на миленикот, во спротивно може да се користи сопствен
превоз.

Цени за хотелско сместување:
Мали и минијатурни кучиња : 860ден од ден-24часа
Средни и големи кучиња : 980ден од ден- 24часа
Во цената на хотелско сместување е вклучено 24 часовен престој со постојан надзор и
дружба со нашиот персонал. Воедно ние ги частиме вашите миленици со домашно
подготвени здрави тритови од пекарата на АВАВ за секое добро однесување како дел од
нивната програма за социјализација.
Во делот на исхраната АВАВ во цената за престој вклучува и стандардна храна за
вашиот миленик, доколу вие се решите на тоа, но тоа не ја менува цената за престој.
Сепак наша препорака е вие да ја донесете вашата омилен храна на која
што е навикнат вашиот миленик! Самата промена на средината, а и промена на
храната во исто време може да предизвика дополнителен стрес на миленикот и
несакани ефекти на столицата или стомачни проблеми!
Цени за превозот на АвАв Хепи Дог:
*Превозот се наплаќа 150ден од еден правец ( во работни денови во работни часови)
*Превозот се наплаќа 300ден од еден правец ( за време на викенди)
*Превозот се наплаќа 360ден од еден правец ( за време на неработни денови и празници)
*Превозор важи за територијата на Скопје

За сите дополнителни информации и резервации ви стоиме на располагање
побарате на нашите контакт телефони.
Бројот на спални соби е ограничен, затоа побрзајте и направете ја со време вашата
резервација!
За информации и резервации ве молиме јавете се на : 077541635, 078458453
Со Љубов од тимот на АвАв.

