Dierendag: Neem je huisdier mee naar één van deze
diervriendelijke hotels
27 SEPTEMBER 2016, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Op 4 oktober zetten we alle dieren in het zonnetje. Hoe doe je dat nu beter door je trouwe viervoeter
mee te nemen op een onvergetelijke vakantie? De accommodatiedeskundigen van Hotels.com™
hebben een collectie verzameld van de meest gastvrije hotels voor dieren.

T he Milestone Hotel, Londen, Engeland
In de hoofdstad van één van de meest conservatieve landen van Europa kun je een onvergetelijke
vakantie doorbrengen met je huisdier. Het persoon van het vijf sterren tellende Milestone Hotel kent
de naam van je viervoeter, biedt hem een speciaal menu met heerlijke vleesgerechten aan en
overlaadt hem met aandacht. Jouw huisdier voelt zich speciaal, want hij krijgt ook nog eens zijn
eigen speelgoed, halsband en dekentje.
Maple Tree Inn, Sunnyvale, California, USA
Sunnyvale is een fantastische plek voor een dierenvakantie, die je je nog lang herinnert. De luxe
designkamers van het Maple Tree Inn hotel kijken uit over de baai van San Francisco, waar op
loopafstand genoeg te doen is voor jou en je huisdier. Zo loop je een prachtige avondwandeling bij
zonsondergang op de boulevard van San Francisco. Terug in het hotel krijgt je huisdier een eigen
bed, kommen met water en voeding en de lekkerste dierensnoepjes.
The Westin Valencia, Valencia, Spanje
Zodra je met je huisdier incheckt in The Westin Valencia, begint het feest voor groot en klein.
Huisdieren ontvangen een speciaal bed, heerlijke voeding uit eigen kommen en natuurlijk leuke
speeltjes. Baasjes genieten van de spa met zwembad, de locatie van het hotel en haar
vijfsterrenservice. Zwemmen met je huisdier doe je in het heldere water van de nabijgelegen zee.
Met uitzicht op de bergen geef je je trouwe viervoeter de tijd van zijn leven.
Loews Hôtel Le Concorde, Quebec, Canada
In het viersterrenhotel Loews Hôtel Le Concorde krijgt jouw huisdier alles wat hij nodig heeft. De
professionele chef van het hotel heeft een speciaal menu ontwikkeld voor dierengasten. Het
management van het hotel zorgt dat elke aaibare gast zijn eigen bed, halsband en riem. Het hotel
biedt speciale wandelpaden voor dieren, kauwkluiven en krabpalen. De service waar je hopelijk geen
gebruik van hoeft te maken is de dierendokter en -zuster, die dag en nacht voor je klaarstaan.

Word deze dierendag het leukste baasje van het jaar en neem je huisdier mee voor een
onvergetelijke nacht. Bekijk de hotels en reviews van echte gasten op Hotels.com.
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