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CZY PIES MOŻE
NAD MORZE? 
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Planujesz wakacje z czworonogiem? Jeśli wybierasz się nad polskie morze, 
koniecznie sprawdź, na której plaży możecie się swobodnie wylegiwać! 
Każda z nich posiada bowiem swoje przepisy, których łamanie może Cię 
sporo kosztować! Nie zawsze bowiem tabliczka „plaża dla psów” oznacza, 
że Twój pupil może beztrosko po niej hasać.

CZY PIES MOŻE  
NAD MORZE?
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Na mapie Polski pojawia się coraz więcej miejscowości nadmorskich, w których przebywanie z psem 
na plaży nie stanowi problemu. Zanim jednak udasz się na taką plażę ze swoim czworonogiem, 
sprawdź, czy nie obowiązują na niej lokalne przepisy, które wyznaczają np. godziny, w których pies 
może wejść na plażę, lub strefę, w której może przebywać. Niezastosowanie się do regulaminu 
może bowiem grozić mandatem nawet w wysokości 500 zł! 

Poniżej prezentujemy mapkę, która podpowie Wam, gdzie na Wybrzeżu znajdziecie plaże dla psów.

Świnoujście, przy ul. Uzdrowiskowej
Międzyzdroje, między wejściami L i  M

Pobierowo, plaże W i E
Pustkowo
Trzęsacz, plaże W i E
Rewal, plaże W i E
Niechorze
Pogorzelica

Radzikowo
Podczele

Darłowo, plaże W i E

Rowy

Łeba, plaża W

Kuźnica, wejście 29
Jastarnia

Gdynia, Babie Doły
Gdynia, Kolibki
Sopot, wejścia 43-45
Gdańsk, Brzeźno
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WĘDRUJEMY
PO PARKU...
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Wycieczka do parku narodowego to znakomity sposób na spędzenie 
wolnego czasu i relaks na łonie natury. Niestety nie każdy z nich możemy 
swobodnie przemierzać w towarzystwie swojego pupila. Niektóre z parków 
mają bowiem wyznaczone szlaki dostępne dla turystów z psami, inne 
całkowicie zakazują wprowadzania czworonogów. 

WĘDRUJEMY  
PO PARKU…  
NARODOWYM
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 Parki narodowe w Polsce  
 całkowicie przyjazne psom: 

• Magurski Park Narodowy,

• Narwiański Park Narodowy,

• Ojcowski Park Narodowy,

• Kampinoski Park Narodowy

• Poleski Park Narodowy,

• Roztoczański Park Narodowy,

• Świętokrzyski Park Narodowy,

• Wielkopolski Park Narodowy,

• Wigierski Park Narodowy.

 Parki narodowe, na których  
 można spacerować z psem 
jedynie na niektórych szlakach: 

• Białowieski Park Narodowy,

• Biebrzański Park Narodowy,

• Karkonoski Park Narodowy,

• Park Narodowy Gór Stołowych – można 
wchodzić z psami na piesze i rowerowe 
szlaki turystyczne z wyjątkiem obszarów 
ochrony ścisłej i czynnej,

• Park Narodowy Ujście Warty – psy wejść 
mogą tylko na teren Obwodu Ochronnego 
Polder Północny – Witnica,

• Słowiński Park Narodowy – odpowiednio 
oznakowane zostały szlaki z zakazem 
wprowadzania psów,

• Tatrzański Park Narodowy – z psem 
poruszać się można jedynie w Dolinie 
Chochołowskiej.

 Parki narodowe w Polsce,  
 w których obowiązuje 
całkowity zakaz wstępu z psami: 

• Babiogórski Park Narodowy,

• Bieszczadzki Park Narodowy,

• Drawieński Park Narodowy,

• Gorczański Park Narodowy,

• Park Narodowy Bory Tucholskie,

• Pieniński Park Narodowy,

• Woliński Park Narodowy.

Sprawdź, które parki narodowe są najbardziej przyjazne psom i gdzie możecie udać się na wspólną 
wycieczkę. Pamiętaj także, aby zawsze mieć ze sobą smycz i kaganiec – to konieczne na takich 
szlakach!
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GÓRSKIE
WĘDRÓWKI
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Coraz częściej na górskich szlakach można spotkać nie tylko ludzi,  
ale również… psy. Tego typu wędrówki z czworonogiem stają się bardzo 
popularne, ponieważ stanowią doskonałą rozrywkę nie tylko dla nas,  
ale również dla naszych czworonożnych przyjaciół. Przed taką wyprawą 
warto jednak zapoznać się z listą górskich szlaków, na które możemy  
zabrać swojego pupila. Nie wszędzie bowiem jest to dopuszczalne.

GÓRSKIE  
WĘDRÓWKI Z PSEM
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 Przykładowe szlaki górskie,  
 na które możesz zabrać psa:

• Świątynia Wang – Polana – Schronisko 
Samotnia – Pielgrzymy – Słonecznik,

• Szklarska Poręba Górna – dolina Kamiennej  
– Wodospad Szklarki,

• Karpacz Górny – Biały Jar – Dziki Wodospad,

• Szklarska Poręba – Wodospad Kamieńczyka 
– Hala Szrenicka – Szrenica,

• Karpacz – Krucze Skały,

• szlak z centrum Wisły na Trzy Kopce 
Wiślańskie,

• szlaki w masywie Wysokiego Działu, 
Łopiennika, Okrąglika i Jasła, Otrytu  
czy okolic Dwernika Kamienia  
oraz Magury Stuposiańskiej,

• Pilsko,

• Wielka Sowa,

• Biskupia Kopa,

• Kalenica,

• dolina Sanu.
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JAK WYROBIĆ
PASZPORT DLA PSA?
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Psa należy odpowiednio przygotować do każdej 
podróży, ale gdy ruszamy za granicę, to należy 
mu wyrobić psi paszport. Nie jest to dokument 
międzynarodowy – obowiązuje tylko w krajach 
członkowskich Unii Europejskiej oraz w Norwegii, 
Szwajcarii, Islandii, Andorze, Monako, San Marino, 
Watykanie oraz Liechtensteinie. 

Wymagania poszczególnych krajów mogą 
nieco różnić się od siebie, np. przed podróżą do 
Irlandii i na Maltę potrzebujemy zaświadczenia 
o przeprowadzonym leczeniu przeciwko tasiem-
cowi i kleszczom. Konieczne bywa też badanie krwi, 
które wykazuje faktyczną ilość przeciwciał przeciw 
wściekliźnie, a niektóre kraje zabraniają wwożenia 
psów określonych ras. Przed planowanym 
wyjazdem warto zajrzeć na stronę ambasady 
i dokładnie sprawdzić wszystkie wytyczne. 

Za wydawanie psich paszportów odpowiadają 
lecznice weterynaryjne. Nie oznacza to jednak,  
że dokument można wyrobić w każdej 
przychodni – musimy znaleźć taką placówkę, 
która ma prawo wydawania paszportów 
(listę takich specjalistów można znaleźć na 
stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej).

Koszt samego dokumentu wynosi 100 zł  
(70 zł wynagrodzenia weterynarza oraz 30 
zł opłaty manipulacyjnej), a do tego należy 
doliczyć jeszcze opłatę za zaczipowanie 
zwierzaka, niezbędne szczepienia i badania. 
Paszport jest ważny bezterminowo, lecz wymaga 
okresowej aktualizacji po przeprowadzeniu 
nowej serii szczepień czy leczenia przeciwko 
pasożytom.

JAK WYROBIĆ  
PASZPORT DLA PSA?

http://www.vetpol.org.pl/paszporty/rejestr-upowanionych-lekarzy-do-wydawania-paszportow
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Najpierw należy nadać czworonogowi numer 
identyfikacyjny. Najprostszym sposobem 
jest zachipowanie zwierzęcia, to znaczy 
wszczepienie mu tzw. transpondera. W wielu 
krajach nie jest to konieczne, jeżeli przed 3 lipca 
2011 roku nasz piesek miał zrobiony czytelny 
tatuaż identyfikacyjny.

KROK 1

Trzeba sprawdzić, czy pies ma ważne 
szczepienie przeciwko wściekliźnie, a jeśli nie, 
to koniecznie je zrobić. Psy, które nie ukończyły 
3. miesiąca życia (nie są zaszczepione przeciw 
wściekliźnie), mają zakaz wyjazdu z kraju.

KROK 2

Przy wyrobie dokumentu potrzebne są też 
następujące informacje:

• umiejscowienie mikrochipa, datę jego 
wszczepienia oraz kod numeryczny,

• imię, gatunek, rasę, płeć, umaszczenie,  
datę urodzenia podaną przez właściciela  
i wszystkie cechy charakterystyczne  
lub znaki szczególne zwierzęcia,

• imię i nazwisko, dane kontaktowe i podpis 
właściciela,

• imię i nazwisko, dane kontaktowe i podpis 
upoważnionego lekarza weterynarii,  
który wystawia (uzupełnia) dokument 
identyfikacyjny,

• informacje o szczepieniu przeciwko 
wściekliźnie,

• data pobrania próbki krwi do badania 
poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie  
(metodą miareczkowania),

• informacje o zastosowaniu profilaktycznych 
środków zdrowotnych w odniesieniu do 
chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna,

• inne informacje o stanie zdrowia psa.

KROK 3
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PIES
I SAMOLOT
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PIES I SAMOLOT?
TO SIĘ NIE WYKLUCZA!
Planując podróż z czworonogiem, wcale nie musimy rezygnować z lotu 
samolotem. Wiele linii lotniczych zezwala bowiem na przewóz psów, dzięki 
czemu nasz pupil może towarzyszyć nam nawet podczas dalekiej podróży. 
Pamiętajmy jednak, że aby zabrać czworonoga na pokład samolotu, trzeba 
spełnić kilka warunków. 
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Zwierzę przewożone samolotem powinno posiadać:

aktualną książeczkę szczepień  
z obowiązkowym szczepieniem  

przeciwko wściekliźnie

odpowiednio dobrany transporter  
(podczas przewozu zwierząt w luku bagażowym 

jako cargo obowiązują takie same wymogi 
dotyczące pojemnika, jak w przypadku zwierząt 

przewożonych w luku jako bagaż)

paszport wydawany przez weterynarza 
 z opisem m.in. maści, rasy i płci zwierzęcia 

oraz numerem mikrochipa lub tatuażu

aktualne zaświadczenia weterynaryjne 
o stanie zdrowia (badanie kliniczne, 

odrobaczenie, odkleszczenie), uwzględniające 
przepisy kraju docelowego oraz portów 
tranzytowych, wystawione nie później  

niż 48 godzin przed odlotem
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 Dla bezpieczeństwa i komfortu swojego, innych pasażerów oraz   
 naszego pupila pamiętajmy również o kilku ważnych sprawach:

• na kilka dni przed podróżą przyzwyczajmy psa do transportera, dzięki czemu  
łatwiej zniesie lot,

• na bocznej ściance transportera przyklejmy etykietę z imieniem zwierzęcia  
oraz instrukcje dotyczące sposobu karmienia psa,

• na kilka godzin przed wylotem nie karmmy pupila, a przed samą podróżą podawajmy  
mu wyłącznie niewielkie ilości wody,

• na zewnątrz transportera lub w swoim bagażu podręcznym umieśćmy smycz i kaganiec,

• pamiętajmy także, aby przed podróżą wyprowadzić psa na spacer!

Najważniejsze kwestie, o których musimy pamiętać, to: paszport dla psa, wszczepiony  
i zarejestrowany chip oraz aktualna książeczka szczepień. Nie zapominajmy również, że odprawa 
zajmie nam więcej czasu niż zazwyczaj, dlatego warto przybyć na lotnisko wcześniej.

Poszczególne linie lotnicze mają różne zasady dotyczące przewozu zwierząt.  
Jak wygląda to u najczęściej wybieranych przewoźników?
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Polskie Linie Lotnicze LOT
Koniecznie zabierz ze sobą książeczkę szczepień oraz aktualne zaświadczenia weterynaryjne o 
stanie zdrowia zwierzęcia, uwzględniające przepisy kraju wylotu, docelowego i portów tranzytowych. 
W przypadku lotów wewnątrz UE przygotuj też specjalny paszport dla psa. 

Chęć zabrania ze sobą pupila powinieneś zgłosić konsultantowi w LOT Contact Center,  
pod numerem telefonu 22 577 77 55. Najlepiej zrobić to od razu po zarezerwowaniu biletu.  
W Contact Center dowiesz się również, czy możliwy jest przewóz zwierzęcia danym rejsem.  
Sposób transportu czworonoga jest uzależniony od wagi i wielkości pupila oraz od przepisów  
kraju, do którego się wybieramy. 

W przypadku Polskich Linii Lotniczych LOT zwierzęta można przewozić na trzy sposoby:

• Na pokładzie samolotu, w transporterze – waga zwierzęcia wraz z pojemnikiem nie może 
przekroczyć 8 kg. Akceptowane wymiary pojemników i toreb dla samolotów B787 i B737  
to 55 x 40 x 20 cm, a dla samolotów DH4, E70, E75, E95 – 45 x 30 x 20 cm. Podczas całego 
lotu zwierzę musi pozostawać w transporterze lub specjalnej torbie, a podczas startu, 
lądowania i w przypadku turbulencji transporter lub torbę należy umieścić pod fotelem 
znajdującym się z przodu.

• W luku bagażowym – pojemnik, w którym pies będzie przewożony, musi spełniać wymogi 
określone przepisami IATA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego), 
zawartymi w „Live Animals Regulations” (rysunki na następnej stronie).

• W luku bagażowym jako cargo – obowiązują takie same wymogi dotyczące pojemnika,  
jak w przypadku zwierząt przewożonych w luku jako bagaż.

Dozwolony jest transport zwierząt, które ukończyły 3. miesiąc życia oraz po upływie minimum  
21 dni od ostatniego ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. W przypadku przewozu zwierząt 
do USA wymagana jest 30-dniowa kwarantanna od ostatniego szczepienia przeciwko wściekliźnie. 
Pamiętaj, że rezerwacji należy dokonać telefonicznie na 4-7 dni przed planowanym wylotem,  
pod nr tel. 22 606 77 77 lub 22 606 80 88.
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30 cm

20 cm

45 cm

40 cm

20 cm

55 cm

Samoloty B787, B737: Samoloty DH4, E70, E75, E95:

Transporter powinien być:

• odpowiednio duży (zwierzę musi mieć swobodę ruchu – tak aby mogło w nim stanąć, 
obrócić się i położyć),

• czysty, szczelny i dobrze zamknięty, a jego podłoże wyłożone od wewnątrz  
materiałem chłonnym,

• oznaczony właściwą nalepką i odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi sposobu  
obchodzenia się ze zwierzęciem,

• wyposażony w pojemnik z wodą i jedzeniem,

• wentylowany z co najmniej trzech stron,

• wykonany z włókna szklanego, metalu, sztywnego tworzywa sztucznego, siatki metalowej, 
litego drewna lub sklejki, bez doczepionych kółek (jeśli są, należy je usunąć podczas odprawy).
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Na pokład można wprowadzić tylko psa prze-
wodnika. Inne czworonogi niestety nie mogą 
podróżować tymi liniami.

Tanie linie lotnicze  
(Wizz Air, Ryanair, easyJet)

Pies może być przewożony w kabinie 
pasażerskiej wyłącznie w transporterze  
będącym własnością pasażera.

Lufthansa
Transporter musi być:
• wystarczająco duży, aby zwierzę mogło  

w nim stanąć na wyprostowanych łapach, 
obrócić się wokół siebie i położyć,

• całkowicie szczelny, np. wyłożony 
materiałami wchłaniającymi wilgoć,

• odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec 
ucieczce zwierzęcia,

• odporny na pogryzienia,

• wyposażony w pojemniki na żywność  
i wodę (puste),

• wykonane z bezpiecznych tworzyw,

• wyposażony w otwory wentylacyjne  
z minimum trzech stron,

• pozbawiony ostrych kantów, krawędzi, 

wystających gwoździ oraz kółek,

• o maks. wymiarach 55 x 40 x 23 cm  
i maks. ciężarze (wraz ze zwierzęciem) 8 kg.

Zalecane kontenery to te wykonane z twardego 
plastiku lub drewna, niezawierające substancji 
szkodliwych ani toksycznych. Klatki z siatki 
drucianej nie są dopuszczone do przewozu  
w samolotach Lufthansy!

Zwierzę może także podróżować w luku baga-
żowym: średnie pieski powinny być przewożone 
w kontenerze o wymiarach 60 x 45 x 40 cm,  
a większe – 125 x 75 x 85 cm.
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Przed zakupem biletu na rejs albo wycieczki, 
która obejmuje przelot tymi liniami, należy 
poinformować przewoźnika lub biuro podróży 
o transporcie zwierzęcia. Dopuszczalny jest 
przewóz psa w kabinie, w specjalnym kontenerze 
o maksymalnych rozmiarach 48 x 32 x 29 
cm i wadze całkowitej (zwierzę + kontener) 
nieprzekraczającej 8 kg. 

Zwierzęta przewożone na pokładzie samolotu 
nie mogą zajmować osobnego miejsca – muszą 
być umieszczone pod siedzeniem znajdującym 
się przed opiekunem i przebywać w kontenerze 
przez cały czas trwania lotu. 

Tak jak w przypadku innych linii lotniczych, 
czworonogi muszą posiadać ważne świadectwa 
zdrowia, niezbędne szczepienia, pozwolenia 
na wjazd oraz dokumenty wymagane przez 
kraj będący celem naszej podróży oraz kraje 
tranzytowe. 

Łączna liczba zwierzaków obecnych w kabinie 
samolotu nie może być większa niż 3. Przewóz 
zwierząt w kabinie z i do niektórych krajów jest 
zabroniony, dlatego warto wcześniej uzyskać 
dokładne informacje na ten temat.

Small Planet Airlines

32 cm

29 cm

48 cm

Maksymalne wymiary transportera:
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W przypadku tych linii lotniczych można 
przewozić psa na pokładzie samolotu jako  
bagaż rejestrowany lub jako ładunek.

Jeśli planujemy zabrać pupila ze sobą na pokład, 
powinniśmy zaopatrzyć się odpowiednią torbę 
podróżną przeznaczoną dla zwierząt,  
o maksymalnych wymiarach 46 x 28 x 24 cm, 
lub w twardy transporter o maksymalnych 
wymiarach 46 x 28 x 20 cm. Pamiętajmy, 
że podczas lotu pies musi mieć możliwość 
wygodnego stania oraz leżenia. Całkowita  
waga zwierzęcia i torby podróżnej lub 
transportera, podobnie jak w innych liniach, 
może wynosić maksymalnie 8 kg. Transporter 
musi zostać umieszczony pod siedzeniem 
znajdującym się przed opiekunem (z tego 
względu miejsca w rzędach przy wyjściach  
są niedostępne dla osób podróżujących  
z psem). Niedozwolone jest wyciąganie psa  
z torby lub transportera podczas lotu.

Zwierzaki mogą podróżować także jako bagaż 
rejestrowany w wentylowanej części samolotu.  
Muszą być wówczas w transporterze, 
który spełnia zasady IATA. Całkowita waga 
zwierzęcia wraz z transporterem może wynosić 
maksymalnie 75 kg. Akceptowane  
są maksymalnie trzy zwierzęta na pasażera  
jako bagaż rejestrowany. Powyżej tego limitu 
muszą być przewożone jako ładunek. 

KLM
Jeżeli nasze zwierzę razem z transporterem 
waży więcej niż 75 kg lub którykolwiek  
z wymiarów transportera jest większy niż  
292 cm, powinno być transportowane jako 
ładunek przez AIR FRANCE KLM Cargo.  
Należy wówczas skontaktować się  
ze specjalistycznym przewoźnikiem. 

Rezerwacji dla zwierzęcia należy dokonać 
telefonicznie, w ciągu 24 godzin po zarezer-
wowaniu biletu i co najmniej 48 godzin  
przed wylotem.
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RODZAJE 
TRANSPORTERÓW
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Jeśli nie wyobrażasz sobie wakacji bez ukochanego pupila, a przy tym Twój 
pies doskonale znosi podróże, to znaczy, że spokojnie możesz zaplanować 
wspólny wyjazd! Aby jednak podróż była dla Was obydwu jak najbardziej 
komfortowa, zaopatrz się w specjalny transporter, który ułatwi Wam 
przemieszczanie się.

JAK  
TRANSPORTOWAĆ PSA?
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Podczas jazdy samochodem znakomicie sprawdzają się maty, które rozkłada się na siedzeniu 
i przypina psa pasami. Co jednak zrobić, kiedy czeka nas podróż autobusem, pociągiem lub 
samolotem? W takiej sytuacji doskonale sprawdzi się transporter, który z łatwością przeniesiemy 
z miejsca na miejsce i który zapewni naszemu pupilowi dodatkową ochronę w trakcie podróży.  
Na rynku dostępne są różne rodzaje transporterów przeznaczonych przede wszystkim dla małych 
i średnich psów. 
Oto w czym możecie wybierać:

• kontenery – zazwyczaj są wykonane z tworzyw sztucznych, dlatego warto wybrać taki, który 
jest wyprodukowany z materiałów niezawierających szkodliwych dla psa substancji. Plastikowe 
transportery są lekkie, więc doskonale nadają się dla osób, które chcą przenosić swojego 
pupila na niewielkich dystansach. Idealnie sprawdzą się również podczas podróży samolotem, 
pociągiem lub autobusem. Niektóre modele wyposażone są w mocowania przeznaczone do 
zapięcia w pasach, dzięki czemu możemy dodatkowo zabezpieczyć psa podczas podróży 
samochodem. Kontenery mogą być otwierane od frontu lub od góry, niektóre z nich mają również 
możliwość zdjęcia górnej pokrywy.

• kosze – są wykonane z wikliny lub materiałów ją imitujących. Niestety jest to ich duży minus, 
ponieważ bardzo szybko mogą zostać pogryzione i zniszczone przez psa. Ponadto transportery 
wiklinowe są cięższe od tych plastikowych, dlatego przenoszenie w nich czworonoga na 
duże odległości jest mało komfortowe. Kosze wiklinowe poleca się zatem głównie podczas 
transportu psa samochodem.

• torby – w przeciwieństwie do innych transporterów są lekkie, co zdecydowanie ułatwia  
ich przenoszenie. Materiał, z którego są wykonane, zapewnia bardzo dobrą wentylację  
i dodatkowo sprawia, że utrzymanie ich w czystości nie stanowi większego problemu. Niektóre 
modele toreb mają stelaże i kółka, dzięki czemu transport czworonoga staje się jeszcze 
łatwiejszy. Ich jedyną wadą jest niska odporność materiału na psie kły i pazury, przez co mogą 
szybko zostać zniszczone.

• klatki – przeznaczone są do transportu głównie dużych psów. Idealnie nadają się dla właścicieli 
samochodów typu kombi lub SUV, które mają duże bagażniki. Klatki tego typu mogą być 
pojedyncze lub podwójne. Wykonane są z aluminium i są dość ciężkie. Ponadto tego rodzaju 
transportery są droższe od pozostałych propozycji.
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Wybór transportera 

Wybierając transporter dla naszego pupila, 
zwróćmy również uwagę na jego wielkość – 
powinna ona być dopasowana do rozmiarów 
czworonoga. Pies zamknięty w transporterze 
musi mieć możliwość swobodnego wstania, 
obrócenia się, wyprostowania i położenia. 
Jeśli planujemy podróżować samolotem, 
sprawdźmy, jakie wymiary transporterów są 
dopuszczalne w wybranych przez nas liniach 
lotniczych. 

Zanim dokonamy zakupu, zwróćmy uwagę 
na materiał, z którego transporter jest 
wykonany – te bardziej trwałe posłużą nam 
przez lata i zwiększą bezpieczeństwo  
naszego psa. 

Sprawdźmy również konstrukcję – powinna 
być solidna i zapewniać dobrą wentylację. 

Pamiętajmy, że odpowiednio dobrany 
transporter poprawi komfort podróżowania 
naszego pupila i zmniejszy stres, który bardzo 
często towarzyszy mu w takich sytuacjach.  
W końcu spokojny pies to spokojny właściciel 
i przyjemna podróż dla wszystkich.
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CO TRZEBA  
SPAKOWAĆ?
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PIES 
NA WALIZKACH
Góry, morze, Mazury, pobliski las lub jezioro – niezależnie od tego, czy 
wyjeżdżamy z czworonogiem na dłuższe wakacje, czy jest to jednodniowa 
wycieczka, musimy pamiętać, aby zadbać o odpowiedni ekwipunek dla 
pupila. Co zatem powinno znaleźć się w walizce lub plecaku, aby wycieczki 
z psem były udane i bezpieczne?
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Karma, miski, smycz, legowisko… to tylko niektóre z przedmiotów, które przydadzą się  
naszemu pupilowi na wakacjach. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju i długości naszej  
wycieczki. Inne rzeczy bowiem będą nam potrzebne podczas jednodniowej wyprawy, a inne  
w trakcie kilkudniowego wyjazdu.  
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Zabierz ze sobą: 

 karmę 

 wodę

 miski

 kocyk

 obrożę z adresówką

 smycz

 książeczkę zdrowia psa

 zabawki

 woreczki na odchody

 apteczkę  
 (gaza, bandaże, rękawiczki, pinceta,  
 opaska uciskowa, woda  utleniona,  
 preparaty przeciw kleszczom oraz  
 leki, jeśli pies przyjmuje je na stałe)

 paszport

 zaświadczenie o szczepieniach 

 transporter

Zerknijcie na naszą listę i sprawdźcie, co 
spakować do walizki Waszego czworonoga.
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PSIE 
HOTELE
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NASZ PIES
ZOSTAJE W HOTELU
Wakacje to czas licznych podróży, w których często towarzyszą nam 
także nasi czworonożni przyjaciele. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy 
ukochanego psa nie możemy ze sobą zabrać. Co wtedy zrobić? Jednym 
z rozwiązań jest psi hotel, w którym nasz pupil otrzyma profesjonalną opiekę 
i miło spędzi czas. Jak wybrać ten właściwy i w jaki sposób przygotować 
psa na rozłąkę? Mamy kilka podpowiedzi.
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 Jak wybrać  
 hotel dla psa?

• Zwróć uwagę na warunki, w których przebywają psy. Sprawdź, czy legowiska,  
boksy i wybiegi są czyste i bezpieczne.

• Dowiedz się, w jaki sposób psy są karmione oraz ile czasu poświęcają im opiekunowie.

• Porozmawiaj z właścicielami – dzięki temu możesz zorientować się, jakie mają podejście 
do zwierząt, czy potrafią udzielać psom pierwszej pomocy i jak radzą sobie w trudnych 
sytuacjach. Nie bój się pytać! Zostawiasz im pod opieką swojego pupila, dlatego musisz  
mieć pewność, że trafia on w dobre ręce.

• Przeczytaj w Internecie opinie na temat wybranego hotelu. Dzięki temu dowiesz się,  
co inni właściciele czworonogów sądzą na jego temat i w jaki sposób rzeczywiście  
traktuje się tam psy.

• Zdecyduj, czy wybrać dla psa hotel, w którym będą osobne boksy, czy mniejszy, domowy 
hotelik, w którym czworonogi spędzają czas wspólnie i swobodnie biegają po całym terenie. 
Pupil, który uwielbia biegać, źle będzie się czuł zamknięty w boksie, a taki, któremu odpowiada 
towarzystwo innych czworonogów, nie zniesie samotności.

Zastanów się, jaki na co dzień jest Twój pupil. Jeśli jest do Ciebie bardzo przywiązany, nie odstępuje 
Cię na krok i nie lubi towarzystwa innych psów, pobyt w psim hotelu może być dla niego bardzo 
stresującym przeżyciem. W takiej sytuacji skorzystaj z porad behawiorysty, który podpowie Ci,  
jak przygotować czworonoga do rozłąki.
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 Jak przygotować psa 
 do pobytu w hotelu?

• Przed wyjazdem na wakacje odwiedź wybrany przez Ciebie hotel razem ze swoim pupilem. 
Daj mu szansę na zapoznanie się z właścicielami, opiekunami, a także z psami, które aktualnie 
tam przebywają. Pozwól na obwąchanie wszystkich kątów i obserwuj, jak pies czuje się 
w nowym otoczeniu. Dzięki takiej wycieczce Twój pupil będzie już kojarzył to miejsce i łatwiej 
będzie mu w nim pozostać. 

• Jeśli Twój pies ciężko przechodzi rozstania, stopniuj mu czas rozłąki. Kilka dni przed 
wyjazdem spróbuj zostawić go w hotelu na kilka godzin i po tym czasie wróć po niego. Dzięki 
temu stres związany z nowym miejscem będzie mniejszy, a to, że po niego wrócisz, sprawi,  
że pupil nie będzie się bał pozostawienia go tam na zawsze.

• W dniu, w którym zawozisz psa do hotelu, zabierz ze sobą wyprawkę. Zazwyczaj hotele 
proszą o przywiezienie legowiska, smyczy, obroży i misek czworonoga. Nie zapomnij także 
o książeczce zdrowia oraz zaświadczeniu o aktualnym szczepieniu i odrobaczeniu. 

• Nie przedłużaj momentu rozstania z psem – pamiętaj, że powinno ono być krótkie i niezbyt 
emocjonalne. Jeśli czujesz, że wzruszysz się podczas pożegnania z pupilem, poproś, aby ktoś 
inny zawiózł go do hotelu. Pamiętaj, że Twoje zdenerwowanie może udzielić się czworonogowi, 
a to może wpłynąć na jego samopoczucie podczas pobytu w hotelu. 
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KONIEC


	Button 1: 
	Button 2: 


