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 STRANDEN VOOR HONDEN
REMINDER

Mediterrani Veterinaris
Calle Fusters, 3

Tel. 977 31 01 00
24 UUR GEOPEND

info@mediterraniveterinaris.com

mediterraniveterinaris.cat

Ara Veterinaris
Vía Roma, 26

Tel. 977 38 37 87 
24 UUR NOODGEVALLEN: 691 143 745

ara@araveterinaris.com
araveterinaris.com

Clínica Veterinaria Godall
Calle Francolí, 3
Tel. 977 947 970

NOODGEVALLEN: 606 230 340
info@godallveterinaris.com

godallveterinaris.com

Rasta perruqueria canina
Vía Roma, 25. 43840. Salou.

Tel. 977 382 081
rastaperruqueriacanina.es

Mediterrani veterinaris
Calle Fusters, 3

Tel. 977 31 01 00
mediterraniveterinaris.cat/

Uw huisdier moet de 
identificatieband aan de 
halsband of het harnas 

dragen aangezien deze ons 
in staat stelt om contact 

op te nemen met zijn 
verantwoordelijke persoon.

Binnen de camping is het 
verplicht je hond aan te 

lijnen.

Voorkom dat uw huisdier 
aanliggende standplaatsen 

derangeert.

Tijdens uw verblijf kan op elk 
moment de documentatie 

opgevraagd worden.

Vanwege 
gezondheidsredenen hebben 

de huisdieren beperkte 
toegang tot de zwembaden 

voor mensen, speeltuinen en 
supermarkten.

Pet Friendly zones die u kunt bezoeken met het beste gezelschap:

INFORMATION POINT

SPORTTERREIN

WASSERIJ



ShoppingDog poOlPeT CLub

De eigenaar is verplicht om de excrementen van de hond op te ruimen 
en probeert dat zijn huisdier zijn behoeften doet in het gebied van de 
Pipican. In het geval dat het onvermijdelijk is, wordt de hondenplas 

verdund met water dit om de conditie van de weg en de openbare ruimtes 
te waarborgen waardoor degradatie van de faciliteiten wordt voorkomen.

De hond moet schoon zijn 
voordat deze het zwembad 

bedtreedt. Er is ook een 
badkuip met warm water 

om ze mooi te maken. 

Bij de ingang van de Dog pool vindt u enkele 
basisregels voor het gebruik hiervan. Op 
deze wijze  controleren we het aantal, de 
sanitaire controle van de faciliteiten en 

behouden we het welzijn van de klanten.

In het gebied Agility kunt u de 
ontwikkeling van de vaardigheden 

van uw huisdier verbeteren en ook hun 
behendigheid en gezondheid. Dit alles 

wordt natuurlijk met veel plezier beleefd.

In onze supermarkten vindt u 
alles wat u nodig heeft zodat 
uw huisdier een fantastisch 
verblijf heeft, van honden 

gourmet tot shampoos.

De Dog Pool beschikt over twee waterbassins. Eén voor kleine honden 
(lichter dan 6 kg) en een tweede voor grote honden (zwaarder dan 6 kg).
Waarom verdelen we ze in twee groepen? We denken aan de veiligheid 
van de huisdieren. Elke waterbassin heeft verschillende niveaus 
van diepte. Op deze manier kunnen ze allemaal genieten van het 
zwembadwater en kunnen ze spelen met andere honden van dezelfde 
grootte, en dit alles zonder zich hierover zorgen te maken.

ZWEMBAD VOOR KLEINE HONDEN
(-6 KG) Capaciteit : 6

ZWEMBAD VOOR GROTE HONDEN 
(+6 KG) Capaciteit : 6


