
Állatbarát szálláshely 

 

A város egyik legközkedveltebb szállodája lévén vendégeink kisállatainak pihenése és 

megfelelő környezetben való elszállásolása is épp oly fontos számunkra, mint vendégeink 

kényelme. 

Felelős állattartókként mindannyian tudjuk, hogy akinek van egy hűséges barátja, nélküle nem 

lehet igazi a pihenés! 

Ezért a Munkácsy Hotel**** is hivatalosan állatbarát szálláshelyé vált. 

Szállodánk sok szeretettel látja vendégül kutya, cica vagy egyéb kis házi kedvencüket. 

Amit vendégeink kis kedvenceinek kínálunk: 

 

• a kis kedvenceddel együtt pihenhettek, az arra kijelölt szobákban 

• kérésre a recepciónál, az itt tartózkodásotok idejére kutyaplédet, etető-itató tálakat 

tudok biztosítani, a kirándulásokhoz itatókulacsot, illetve kullancscsipeszt 

igényelhettek, természetesen díjmentesen 

• nem szobatiszta kisállatok részére, kérésre alomtálcát és almot készítünk be, 

amennyiben szükséges 

• Békéscsaba gyönyörűen felújított Élővíz csatornája mentén és a szálloda mellett, 

közvetlenül elhelyezkedő Széchenyi ligetben óriási sétát tehetnek a gazdik, kis 

kedvenceikkel, miközben végig követhetitek a város látványosságait, nevezetességeit 

 

Kutyabarát szálloda etikett: 

 

• szobánként maximum 2 kutyust / kis kedvencet tudunk fogadni 

• a szálloda wellness részlege háziállat mentes terület, higiéniai és egészségügyi 

okokból a wellness részlegünk az egyetlen hely, ahová a kis kedvencek nem tehetik be 

a mancsunkat 

• a szállodai szobákban és egyéb részlegekben bárminemű, az állat által okozott kárért a 

Gazdi teljes anyagi, jogi és erkölcsi felelősséggel tartozik 

• a rend és tisztaság érdekében megkérjük vendégeinket, hogy legyenek kedvesek 

összeszedni és a szemétgyűjtőben elhelyezni, amit a kedvencük elpotyogtat 

• kérünk titeket, ügyeljetek arra, hogy a kis kedvencek ne zavarják a többi vendéget, a 

szobán kívül a kutyusok/cicusok legyenek mindig pórázon 

• nem ismerjük kedvenceitek étkezési szokásait, így ételt nem tudunk a számukra 

biztosítani 

• ha nem vagy biztos abban, merre engedheted el a kutyust, a szálloda környékén, 

kérdezd a recepciós kollégáinkat, akik készséggel állnak rendelkezésedre 



• ne hagyjátok a kutyusokat egyedül a szobában olyan hosszú időre, ami alatt 

szeparációs szorongást mutathat (ugatás, ajtó kaparás), mielőtt közös vakációra 

indultok, ellenőrizzétek, hogy a kutyusodat egyedül lehet-e hagyni, idegen helyen 

• kérjük, jelezzétek a szálloda dolgozói felé, ha kis kedvencetek a szobában pihen, hogy 

a takarítás során senkit ne érjen váratlan meglepetés (Erre a célra, kérünk Titeket, 

használjátok a kilincsre akasztható táblát) 

• ha kis kedvenced szeret Veled a kanapén TV-t nézni, kérünk, hogy egy lepedőt vagy 

pokrócot helyezz alá (Szükség esetén szálloda ezt biztosítja) 

• amennyiben a kutyus/kisállat a szálloda bármely területén ürülékét hátrahagyja, kérjük 

azt feltakarítani, illetve - a lehetőségekhez képest - ezen tevékenységeket a szállodán 

kívül elvégeztetni 

 

Kérjük, vedd figyelembe, hogy szállodánkban esetleges kutyákat nem kedvelő 

vendégek is érkezhetnek. Ezért mindig tartsd kontroll alatt kutyusod és ne engedd 

neki, hogy bárki felé kérés nélkül közeledjen. 

 

Alapvető elvárások a szállodába érkező kutyákkal/kisállatokkal szemben: 

- ne legyen agresszív sem emberekkel, sem más állatokkal 

- ápoltan érkezzen a szállodába 

- bolhák ellen védve legyen 

- a hatóságilag kötelező oltásokkal rendelkeznie kell és ezt a gazdáknak bizonyítani kell 

tudnia 

Házi kedvencek elhelyezésére kizárólag az arra kijelölt szobákban van lehetőség, hiszen 

kiemelt higiéniai szempontoknak kell megfeleljenek ezen szobáinknak is. 

Extra költség: 4.500 Ft / éj / kisállat 

 


