
Djurpolicy
VARMT VÄLKOMMEN TILL CLARION HOTEL ARLANDA AIRPORT. 

VI HOPPAS ATT NI MED ERA FYRFOTADE VÄNNER KOMMER ATT FÅ EN FANTASTISK 
VISTELSE HOS OSS!

Då vi är ett hotell med stor mångfald och med gäster med olika behov försöker vi göra allt för 
att varje gäst skall känna sig hemma och må bra. Vi på Clarion Hotel Arlanda Airport är stora 
djurvänner men ha i åtanke att det kan finnas gäster som inte har samma känslor gentemot 

dem som vi har. Vissa gäster kan vara allergiska eller rädda. Detta kräver att vi tillsammans får 
hjälpas åt för att alla skall känna sig trygga och må bra.

Som djurägare måste vi be er att förhålla er till vår relativt enkla djurpolicy:
Hundar får tas med i Living Room, plan 3, allmänna ytor till och från rum, samt i rummet som 
ni bor i. Hundar får inte tas med till någon av våra restauranger, konferensytor, gym, pool & 

relax eller till andra allmänna ytor på hotellet. De får heller inte besöka andra rum än det rum 
som ni bor i. Detta för allas trevnad. 

Det är ditt ansvar som djurägare att se till att hunden uppför sig under hela vistelsen samt att 
rummet bevaras intakt från klösmärken, bitmärken, kissfläckar etc. Vid skadegörelse kan en 
eventuell saneringskostnad tillkomma. Kostnaden bestäms efter att någon i personalen har 

undersökt skadan. 

Som hundägare ber vi dig hålla uppsikt över din hund, ha hunden kopplad och lugn och nära 
intill när ni befinner er på de allmänna ytorna som är nämna enligt ovan. Vid eventuell 

störning kan det förekomma att personal ber er att lämna hunden på rummet. Vid sådan
 händelse måste ni följa personalens anvisningar.

Promenadsträcka för rastning når ni via utgången, Sky Bridge, plan 3. Under er promenad vill 
vi påminna om att plocka upp efter det att djuret uträttat sina behov. 

Vid utrymning ber vi er ta med era djur och utrymma hotellet enligt utrymningskartan
 i respektive rum.

Vi hoppas att ni kommer att få en härlig tid hos oss och vi vill varmt välkomna er än en gång 
till Clarion Hotel Arlanda Airport!
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Härmed bekräftar jag att jag tagit del av informationen på föregående sida. 
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