
 

 

 

MONTEBELO VISTA ALEGRE ÍLHAVO HOTEL  

É DOG-FRIENDLY 

ESTADIA NA UNIDADE DE 5 ESTRELAS JÁ PODE SER ACOMPANHADA PELOS 

AMIGOS DE ESTIMAÇÃO 

 

Ílhavo, 30 de agosto de 2022 – O Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel dá as boas-vindas aos 

cães, que passam a ser admitidos nas estadias com reserva em quarto superior, no Bairro da 

Vista Alegre, uma das mais recentes áreas de alojamento deste complexo hoteleiro de 5 estrelas 

da cadeia Montebelo Hotels & Resorts, em Ílhavo. 

Ao tornar-se hotel “Dog-Friendly”, o Montebelo Vista Alegre pretende que os clientes, que não 

dispensam a companhia dos seus animais de estimação, possam usufruir da sua presença 

também fora de casa, independentemente do tempo de estadia na unidade. 

A presença dos animais está sujeita ao regulamento, que pode ser consultado no site do hotel, 

sendo a admissão condicionada a cães com peso até 20 quilos e com idade superior a 3 meses. 

Para receber os animais de companhia, o Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel disponibiliza, para 

utilização durante a estadia, cama, cobertor, comedouro, bebedouro e sacos higiénicos, sujeito 

ao pagamento de uma tarifa incluída na reserva. No entanto, é recomendado que os donos dos 

animais se façam acompanhar de alguns dos seus pertences prediletos, produtos de higiene e 

de alimentação. 

O Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel está integrado no amplo Lugar da Vista Alegre com 

imensas áreas e espaços verdes, incluindo as margens do Rio Boco, onde os cães poderão ser 

passeados, desfrutando os donos de agradáveis momentos de lazer, partilhados na companhia 

dos seus animais de estimação. 

Depois de esta facilidade já ter sido implementada no Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa, 

unidade também de 5 estrelas, localizada na albufeira da Barragem da Aguieira, em Mortágua, 

o Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel torna-se, igualmente, “Dog-Friendly”. 

Para reservas: 232 420 000  |  reservasmontebelo@montebelohotels.com 



 

Enjoy the Best, a nova assinatura da marca, reforça o compromisso do grupo Montebelo Hotels 

& Resorts de proporcionar a todos os seus hóspedes o melhor de cada região e destino, para 

que possam desfrutar da melhor forma, seja em viagens de lazer, negócios ou celebrações muito 

especiais, quer em Portugal, quer em Moçambique. 

 

Sobre o grupo Montebelo Hotels & Resorts: 

Com 13 empreendimentos em Portugal e Moçambique, o Montebelo Hotels & Resorts conta 

com uma história de quase 25 anos na hotelaria portuguesa. Parte integrante do Grupo 

Visabeira, o Montebelo Hotels & Resorts junta-se a um portefólio de marcas como a Vista Alegre, 

a Bordallo Pinheiro, o Palácio do Gelo Shopping e a agência de viagens Mundicor. 

 

 


