JUNTOS NOS
MELHORES
MOMENTOS
Conheça nossos
serviços

PARQUE

PARCÃO

PARQUINHO

Espaço de soltura para cães de todos os portes. A
atração principal deste espaço é a interação entre
os cães, onde eles possam correr livremente e
também brincarem entre si.

Espaço de soltura para cães de até 8kg.

Todo o complexo é coberto com chão
antiderrapante, possui estações de cata caca,
mops, bebedouros automáticos que sempre
garantem água limpa e fresca, monitorado
por câmeras de segurança e assistido por
comportamentalistas*.
Ainda dispõe de uma área de grama viva anexado
ao parcão para que os cães possam utilizar como
sanitário.

A área dos cães de pequeno porte é cercada para
melhor segurança e privacidade dos cães. Possui
um playground e piscina de bolinhas.

REGRAS
Os brinquedos são para uso dos cães. Logo, é
solicitado para que pais de crianças não permitam
que elas subam nos brinquedos e evitem
acidentes.
Não é permitido alimentar os cães em áreas
comuns.

Há uma TV de 82" que é utilizado para
transmissão de eventos especiais, realizações de
workshops e utilização de anúncios comerciais e
pessoais.

Não alimente outros cães sem o consentimento de
seus tutores. Muitos cães possuem restrição
alimentar.

*

Adquira seu
clicando aqui.

A supervisão e o bem-estar do cão são de total
responsabilidade dos tutores. Não há monitor no
Cachorródromo®. Nossos comportamentalistas icam a
postos para precaver acidentes.

ingresso

online

mais

barato,
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CRECHE

REGRAS DE ADMISSÃO
Carteira de vacinação atualizada com todas as
vacinas em dia: múltipla, antirrábica e contra gripe
(nos consulte sobre a possibilidade de aceitarmos a
Titulação de Vacina, este teste se chama
Vaccicheck®);
Para a entrada e permanência do cão é exigida o
exame de fezes coproparasitológico e de giárdia,
que pode ser feito aqui no valor de R$ 50 (o
Cachorródromo® possui convênio com a PROVET
Veterinária Diagnóstica);
O pagamento poderá ser realizado presencialmente ao retirar o
material para coleta.

Cães machos não castrados são admitidos até 6
meses de idade e as fêmeas não castradas em
período de cio, não podem frequentar a creche do
Cachorródromo®;
Vermifugação e controle de pulgas e carrapatos
devem estar em dia;
Os cães precisam ser sociáveis com outros cães e
pessoas. Logo, após o resultado negativo do exame
parasitológico, é necessário agendar a avaliação
comportamental;
Sujeito a disponibilidade da equipe.

Mesmo que o cão já seja da família
Cachorródromo®, independente do sexo, idade,
raça ou porte, vir a apresentar problemas de
comportamento,
agressividade,
dominância,
possessividade, territorialismo ou monta, o mesmo
será afastado das atividades do Cachorródromo®
até que estes comportamentos sejam corrigidos.

Indicamos a creche para auxiliar os
tutores que estão imersos à vida corrida
e agitada, resultando na falta de tempo
para o seu cão.
Todos os cães são livres e soltos, com amplo espaço
para os cães, não visando aglomeramento e
tumulto entre os cães. Sempre contando com
monitoria direta de um profissional que segue um
programa especial desenvolvida para oferecer o
bem-estar de cada cão.
Nossa prioridade é assegurar a tranquilidade dos
pets e de seus tutores. Por isso, as instalações são
equipadas com câmeras de segurança, ampla área
de lazer, sistema antifugas, brinquedos importados
e muito mais!
Para que se mantenham felizes e saudáveis, os cães
precisam de uma série de estímulos. Pensando
nisso, são oferecidas atividades físicas, de
socialização e mental durante a estadia com
supervisão de instrutores experientes da área. O
benefício das atividades físicas é trabalhar a
equalização de energia dos cães, aliada ao
equilíbrio comportamental. O propósito é ter um
cão com a mente relaxada e feliz.

Horários de Funcionamento
DE SEGUNDA A SEXTA
• Check-in: 07h às 10h
• Check-out: 17h às 19h
Caso seja necessário fazer o check-in e check-out antes ou
depois do período, será cobrada uma taxa adicional.

Faça o pré-cadastro da creche do seu cão,
clicando aqui .
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PISCINA

BENEFÍCIOS

OZONIOTERAPIA

A natação é recomendada para o equilíbrio
comportamental dos cães, afinal ninguém duvida
dos benefícios dos exercícios físicos, não é
mesmo?

A ozonioterapia é usada como recurso terapêutico
complementar em tratamentos, capaz de reduzir a
agregação plaquetária, desfazer o empilhamento
de hemácias, modula o estresse oxidativo, reduz
a produção de tecido de granulação exuberante,
melhora a circulação local e a perfusão tecidual,
promove desinfecção e desbridamento de feridas e
estimula a cicatrização e epitelização. Além disso,
possui
efeito
anti-inflamatório,
antiálgico,
imunomodulador, bactericida, fungicida e virucida.

A atividade regular pode contribuir para a melhora
de diversos índices de saúde, como:
• Melhora no condicionamento físico
• Redução de peso
• Melhora na imunidade

Sessão de 1 hora (até 25 cães por sessão): R$ 30 /
por cão (incluso uso da infraestrutura de secagem; sessão de

• Melhora na circulação

hora em hora marcado na bilheteria no check-in; o cão deve
estar acompanhado por um humano maior de idade que será o
responsável durante a atividade)

• Redução de estresse

Pessoa adicional: R$ 20

• Fortalecimento de músculos

REGRAS

• Auxilia no tratamento de casos de displasia
• Recuperação de traumas
• Excelente forma de gasto de energia
E se já não bastasse tantos benefícios que uma
piscina pode atribuir ao seu cão, fizemos questão
para que a nossa piscina fosse tratada com ozônio.
Pois acreditamos que o momento de diversão
pode ser atribuído a um momento de zelo.

O uso da piscina é exclusivo para cães.
Não é permitido trajes de banho.
Antes da sessão da piscina iniciar, leve seu cão para
fazer as necessidades fisiológicas.
Não alimente o cão antes da sessão da piscina.
É proibido lançar o cão na água.
A sessão da piscina é ininterrupta.
A água é temperatura ambiente. Saiba as
condições e as limitações do seu cão antes colocálona água durante o inverno. Clique aqui para mais
informações.
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CÃOWORKING
BENEFÍCIOS
Está de home office? Que tal fazer do
Cachorródromo® o seu enquanto você trabalha, o
seu cão se diverte!
Aqui disponibilizamos para você:
• Tomadas
• Wi-Fi

Tem à disposição a nossa praça de alimentação,
além de ter à disposição os serviços de banho e tosa
da Galharde Way para o seu amigão.
E ainda se precisar de um auxílio com o seu cão,
você poderá contratar os serviços da creche desde
que respeite as regras deste serviço.
Para mais informações, fale diretamente com o
departamento da creche do Cachorródromo®,
clicando aqui.

FESTA

SALA DE FESTA

RECOMENDAÇÃO

Temos um espaço para que seja realizado a
montagem da mesa da festa. Toda montagem e
organização é de responsabilidade do anfitrião da
festa. Não disponibilizamos nenhum móvel.

O Cachorródromo® oferece pacote festa
personalizados para que o cliente possa montar
sua própria festa com descontos exclusivos no
Cachorródromo® e seus parceiros.

No valor da locação, inclui a entrada de 5 cães e
10 humanos.

Para mais informações, clique aqui e fale
conosco.

É necessário reservar. Somente mediante ao
pagamento é garantido a reserva do espaço. Para
reservar ou verificar a disponibilidade das datas,
entre em contato com o Cachorródromo®.

REGRAS
Não é permitido celebrar festas nas áreas
comuns do Cachorródromo®, salvo exceções.
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GROOMING
GALHARDE WAY
A Galharde Way trouxe o que há de mais sofisticado
e moderno nos cuidados de higiene e de
embelezamento dos cães!
Você encontrará serviços especializados, como:
• Handstripping;

• Tosas específicas por raças;
• Trimming específicos para golden retriever, lulu
da pomerânia e demais raças;
• Atendimento de cães idosos e filhotes.
É um serviço terceirizado e demais informações
devem ser tratadas diretamente com eles.
Telefone: (11) 99414-2963.

ÁREA DE
SECAGEM
ÁREA DE SECAGEM
DIY - aqui o tutor seca seu cão!
Temos uma infraestrutura para que os tutores
sequem os cães com sopradores profissionais
e disponibilizamos aluguel de toalhas para que
nenhum cão saia úmido depois de brincar na
piscina.

A IMPORTÂNCIA DA
SECAGEM
Quando a secagem é feita incorretamente, a pele e
os fios ficam úmidos, criando um ambiente propício
para a proliferação de fungos e bactérias. As
consequências disso são mau cheiro e doenças,
como as dermatites.
Mesmo que nossa piscina seja tratada com ozônio,
que serve como tratamento complementar para os
cães, não significa que o cão após a utilização da
piscina não possa desenvolver um problema de
pele por má secagem.

O soprador é um equipamento que produz jatos
de vento em temperatura ambiente e, assim, retira
por arraste a maior parte da água e umidade da
pelagem do animal, como se diz popularmente, ele
tira o “grosso” da água do pelo.

ORIENTAÇÕES
O aparelho deve ser manuseado cuidadosamente
e manter 10 cm de distância da pele dos cães de
pelo médio/curto. Já em cães de pelo longo,
mantenha a distância de 30 cm para evitar que o
pelo embole. Proteja com a mão os olhos do cão ou
direcione o jato para a parte de trás da cabeça. Já
as orelhas, seque somente com algodão ou toalha,
tomando cuidados com a parte interna.
Para maior conveniência, leve seu cão para tomar
banho na Galharde Way após a piscina. Não
requer agendamento. O atendimento é feito por
ordem de chegada.
Locação de Toalha: R$ 5
Guarda Volumes: R$ 5

dinheiro)

+ R$ 20 caução (apenas em
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LOJAS

O que você procura possivelmente esteja em
uma das lojas que estão no Cachorródromo®, e o
que você não procura, também!

Reunimos uma seleção criteriosa e diversificada de
produtos e serviços com a mais alta qualidade a
um preço justo.

Selecionamos as melhores marcas para oferecer
sempre a melhor experiência aos nossos clientes.

O shopping do Cachorródromo® é um local para a
vizinhança curtir experiências através de produtos
de qualidade, constante inovação, conforto e com
uma visão de renovação e evolução permanente.

Somos um espaço especial para comprar, curtir,
divertir, comer e aprender sobre o mundo pet.

PRAÇA DE
ALIMENTAÇÃO
Deliciosas opções para suas refeições e happy hour com
a família e amigos.

BARK & BREW

Choperia, petiscos & churrasco

LATTE LATIDO

Salgados, doces, bebidas quentes e geladas, sorvetes,
cafés, lanches e o famoso ice tea do Latte Latido!
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