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MATILHA REAL - Na Matilha Real, hotelzinho de Bia, os cães são mantidos juntos; Graham (no colo) está 
hospedado há cinco meses 

Quem tem animal de estimação sabe que com a chegada das férias surge logo o dilema: 

levar ou não o bichinho junto? Pensar no tempo de viagem, no conforto do trajeto e 

pesquisar locais que são amigáveis são considerações feitas antes de embarcar com o pet 

na mala. Deixá-los para trás, porém, é muitas vezes a escolha mais acertada. A parte boa 

é que não faltam opções de hospedagem segura e, ao mesmo tempo, confortável.  

Já tradicionais, os hoteizinhos vêm sendo reconfigurados com o passar do tempo e, agora, 

no lugar das gaiolinhas que mantinham o animal preso, ganham áreas livres, que 

oferecem a possibilidade de interação entre os hóspedes.  

PUBLICIDADE 

Na Matilha Real, no bairro Barroca, região Oeste de Belo Horizonte, só os mais velhinhos 

são mantidos em área exclusiva e sob cuidados especiais. Os demais ficam soltos, 

monitorados, e além de alimentação na hora certa, brincam e participam de atividades 

interativas e de enriquecimento ambiental. Tudo para mantê-los livres do tédio e do 

estresse de estarem longe dos donos. 

Na hora de dormir, para não incomodar um ou outro, é feita uma separação por nível de 

energia e afinidade. 

O buldog francês Graham, de 3 anos, virou mascote do hotel há cinco meses. “A dona 

dele mudou para Lisboa e, enquanto não pode levá-lo, ele fica com a gente”, conta a 

sócia-proprietária do espaço, que também é creche, Ana Beatriz Monteiro de Moura 

Esteves. No mês que vem, ela embarcará o pet para o novo país. 

Indiferente de raça ou porte, o preço médio da diária é R$ 60. 

Na Grande BH, em Vespasiano, o Ecoville Pet Hotel tem serviço parecido. Lá, os animais, 

que para serem aceitos precisam ser minimamente sociáveis, passam o dia juntos em uma 

extensa área verde de 5 mil m². O local recebe até 60 cães por vez e a hospedagem custa 

R$ 39 ou R$ 69, conforme o porte. 

 

MATÉRIA COMPLETA: http://hojeemdia.com.br/plural/em-boas-m%C3%A3os-vai-sair-de-

f%C3%A9rias-e-deixar-o-pet-veja-op%C3%A7%C3%B5es-de-hospedagem-confort%C3%A1vel-

e-segura-1.543393 
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