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O zviíecíhotety-

Kam s domácími mazlíčky,pokud
nemohou na dovolenou? Do hotelui
Ceny se obvykle

mezi

1OO až 3O0

pohybují
Kč za den.

O službách psích hotelri

]

Karlovarsk krai - Pro
majiteleps apedevším

koček je období dovolen ,ch

tak trochu stresující.Pokud
s nimi jeiich čty nozi mazIíčcinemohou cestovat,
musí vy ešit problém, jak se
o ně postarat. Pokud ňepomohou dob í známí, pak
zb vá jediné. Využítslužeb
psích či kočičichhotel .

někte í lidé nevědí. většinou své mazlíčky.pi cestě
na dovolenou p enechávají
sousedtim či znám m. ,,O
něčem takovém slyším vribec poprvé. |á sama pejska

mám a podobn ,problém
jsem už ešila. P íštěmožná
podobného hotelu využiju,"
ekla vladimíra Navrátilová
z Mariánsk ch Lázní.
Velmi oblíben psí hotel
provozuje již adu let ve
Staré Roli paní Dagmar
Kollárová. Tento rok má ja-

ko každ nabit ,,Letos jsou
mezi návštěvníky spíševětší
plemena. Casto k nám lidé
p iváží na hlídání i problémové pejsky. Možnost ubytování maií samoz ejmě i
oni, jen je d ležitémě p edem upozornit, abych se
mohla na pejska p ipravit.
Potom to spolu hravě
,.

zvládneme," Vysvětluje.

Ceny se odvíjíod velikosti
a pot eb každéhopejska. od
150 korun do 25O korun za

dává paní

Kollárová.

jezáiem

Ať máte pejska zvyklého
jen na váš ob vák nebo trhače, co běhá cel ,deli veirku, nemusíte propadat panice, pokud ho s sebou nemrlžete na dovolenou vzít.
pokud se obrátíte na kvalitní st ediska, jako je nap íklad toto, m že váš pejsek
zažítp íjemnou dovolenou

den. pruběh dne vašeho
společníkase bude odvíjet
od jeho zvykri, povahy nebo
věku. ,,S někteq. mi pejsky
mrižeme b rt venku cel
den, e štěňátky se musíme
ídit dobou krmení. ve
všech p ípadech se snažím,
aby byli pejsci vždy spokojení, to je má priorita," do-

také, (iid, bar, pet)

l
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