Hotele dla psów
Sezon wakacyjny to czas na podróże.
Aczkolwiek wtedy nasuwa się pytanie co zrobić
z naszym zwierzakiem kiedy nas nie ma.
Istnieje mnóstwo opcji ale ważne jest to, żeby
nie odkładać tego na ostatnią chwilę. Niestety
schroniska odczuwają przypływ zwierząt
oddanych na dany czas ponieważ ich
właściciele nie chcą płacić za swoje zwierzęta
podczas kiedy są poza domem. Jest kilka
popularnych wyjść z tej sytuacji takich jak:
Hotel dla naszego pupila
Możemy także poprosić kogoś aby przychodził do naszego zwierzaka podczas naszej nieobecności
Albo możemy go u kogoś ulokować
Więc jak zdecydować która z tych opcji jest najlepsza dla naszego pupilka? To zależy od jego potrzeb oraz od
twojego budżetu. Oddanie go weterynarzowi jest najtańszą opcją. Zazwyczaj nasz pupil ma zapewnione
spacer, jedzenie oraz budę podczas pobytu. Jest tam bardzo głośnio ponieważ nie tylko my wybieramy tę
opcję. Ceny wahają się od 8$-20$ za dzień ( w przeliczeniu na złotówki wychodzi 24-60 zł za dzień). Możemy
także umieścić naszego zwierzaka w kurorcie ze wszystkimi udogodnieniami jakich nasz pupilek potrzebuje .
Takimi jak np. basen, plac zabaw, wybieg, żeby mógł się wyszaleć . Inne oferują specjalne tarkowanie , Spa
albo łóżka. Ceny wahają się od 20$-100$ za dzień ( 60zł-300zl).
Kolejną opcją jest poproszenie kogoś aby przychodził do naszego pupila na dzień i się nim zajmował podczas
naszej nieobecności. Oznacza to że zostawiamy naszego zwierzaka u nas w domu a opiekun przychodzi o
umówionej godzinie. Jest to idealna opcja dla psów „nieaktywnych” albo takich które wymagają małej ilości
uwagi. W większości koty nie przepadają za podróżami samochodem albo opuszczaniem swojego terytorium
więc jest to wspaniała opcja dla nich. Ceny sięgają od 10$-30$ (30zł-90zł) za wizytę. Cena ta też zależy od ilości
zwierzaków, czasie jaki opiekun ma z nimi spędzić oraz jego zadań. Zazwyczaj te zadania nie mogą zabierać
więcej niż 45 minut. Niektórzy opiekunowie oferują opiekę nad naszym pupilem w nocy ale cena za to wynosi
70$ (210 zł) za noc.
Do wyboru mamy jeszcze ulokowanie go w czyimś domu. Ceny są bardzo różne. Z opiekunem, trenerem albo
weterynarzem może być drogo. Ale istnieją bardziej przystępne opcje takie jak strona dogvacay.com albo
możesz poprosić znajomego żeby zajął się twoim zwierzęciem. To dobry wybór dla tych, które nie lubią
zostawać same ani być z innymi zwierzętami.
Wakacje potrafią nas zaskoczyć więc warto zawczasu przygotować plan dla naszego pupila. To ważne żeby przy
planowaniu jakiejś wycieczki zawsze zadać sobie pytanie: „ co z moim zwierzakiem?”. Nie zasługuje on na
cierpienie z powodu braku uwagi lub braku planowania. Pamiętaj, że coraz bliżej do wakacji i jeśli jeszcze nie
masz planów zacznij szukać. Należy sprawdzić wszystkie potencjalne miejsca w które możesz wysłać swojego
pupila. Upewnij się, że będzie się on tam czuł bezpieczny oraz że będzie mu poświęcana należyta uwaga. Dobre
placówki wymagają stałej opieki weterynarza oraz jeśli twój zwierzak będzie w grupie z innymi zwierzętami
warto sprawdzić czy będzie się z nimi dogadywał. Postaraj się żeby wszystko było tak jak zazwyczaj aby
zminimalizować stres .
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