Animais
a bordo

Animais a bordo
Cunard acomodou
centenas de milhares
de passageiros durante
os seus 180 anos de
história, e nem todos
eles eram do tipo de
duas patas.
Neste documento
encontrará toda a
informação necessária
para poder embarcar
com o seu melhor amigo

Animais e rotas
permitidas
Na Cunard somente são
aceites cães ou gatos
em boas condições de
saúde. Não são
permitidos animais de
outro tipo.
As rotas permitidas para
viajar com a sua mascote
serão as Travessias
Transatlânticas cujo
porto de embarque ou
desembarque seja:
· Southampton
· Nova Iorque
· Hamburgo
**Este serviço não está
disponível para travessias:
Southampton - Ft. Lauderdale
ou vice-versa,
Ft. Lauderdale - Nova Iorque
ou vice-versa, ou qualquer
outra rota que não seja
transatlântica

Boxes
Os tamanhos dos boxes são
os seguintes:
• 12 boxes inferiores:
6 (Al. 92cm Pr. 90cm La. 76cm)
6 (Al. 92cm Pr. 88cm La. 76cm)
• 12 boxes superiores
6 (Al. 69cm Pr. 90cm La. 76cm)
6 (Al. 69cm Pr. 88cm La. 76cm)
Podem-se abrir 2 boxes
para acomodar animais
maiores. Os passageiros
pagam por box.
Os cães devem ter a
sua própria jaula e não
podem dividir um box
com outros cães, os
gatos podem dividir um
box duplo com outro gato
**Por favor, tenha em
consideração que não há
serviço veterinário a bordo

Restrições
• Box superior
11 kg ou menos
• Box Inferior
12 kg ou mais
O comprimento máximo
do animal desde a ponta do
nariz até à base da cauda
para 1 box superior ou
inferior é de 86 cm.
Podem-se abrir 2 boxes
para acomodar mascotes
com um comprimento
máximo de 149 cm.
A altura máxima da
mascote para todos os
boxes é de 68 cm. A medida
é desde a parte superior
do ombro até ao solo.

Animais que não
podem viajar
na Cunard
Devido ao seu tamanho, não
podemos admitir:
· Afgão
· Retriever cabelo encaracolado
· Cão de caça
· Gordon Setter
· Borzoi (Cão Lobo Russo)
· Grande dinamarquês
· Briard
· Galgo
· Galgo wolfhound irlandês
· Setter irlandês
· Mastín
· Terranova
· Doberman
· Pirinéus
· São bernardo
· Saluki
· Weimaraner
· Malamute
Necessitaremos ter as
medidas exatas ao fazer a
reserva para assegurarmos
de que o cão caiba.
Os gatos que tenham
leucemia felina ou FIV
não poderão navegar

Horas de visita e
outros dados
8:00 AM a 10:00 AM
11:00 AM a 12:00 AM
3:00 PM a 6:00 PM
8:00 PM a 8:30 PM
No se permitem animais
nas cabines dos
passageiros nem nas áreas
públicas. Esta regra não se
aplica aos animais de
serviço
A bordo proporciona-se
comida para os animais. No
entanto, se há um pedido
especial para uma marca
em particular ou se o
hóspede prefere trazer a
sua, envie o pedido oor
correio eletrónico a:

booking@mundomarcruceros.com

A bordo as mascostes
também contarão com
amenities:
· Capa de cão
· Biscoitos de cão
· Manta de lã
· Retrato gratuito (consultar)
**Os passageiros deverão
confirmar os horários
de visitas a bordo.

Vacinas e
certificados
Todos os passageiros
receberão uma guia e toda
a documentação adequada
para a sua viagem, aprox. 5
meses antes de embarcar.
Se vem de um país não
pertencente à UE, que
não seja E.U.A., tenha
em conta que é da sua
responsabilidade consultar
com a DEFRA os
requisitos para ingressar
no Reino Unido.
Se viaja desde Nova Iorque a
Southampton ou Hamburgo:
Todas as mascotes devem
estar:
• Equipada con microchip
• Vacinados contra a raiva e
a tênia
• Emitido com um
certificado oficial de PETS,
passaporte oficial de PET
ou certificado de um
terceiro país
• Pede-se tratamento contra
a tênia para cães de 1 a 5
dias antes da partida

Preços e reservas
Box superior $800*
Boxinferior $1000*
Os gatos têm dois boxes
superiores $1600*
(um é para a caixa de areia)
Como um gato tem que
ter dois boxes, não haverá
custo por um segundo gato.
A qualquer cão que tenha
dois boxes inferiores será
cobrado $2000*
Para as reservas será pedido os seguintes dados:
• Raça
• Nome
• Altura (somente para cães)
• Comprimento
(somente para cães)
• Peso
• Idade no momento da
navegação
• Sexo
*Os preços estão sujeitos a
alterações e em USD. Serão
convertidos para a moeda
da reserva (GBP ou Euro)

Para consultas e reservas
Espanha (+34) 91 290 18 45 · Portugal (+351) 308 803 174
México (55) 4741 1391
info@mundomarcruceros.com
mundomarcruzeiros.pt

