Vai de férias?
Para muitos de nós, ir de férias não faria sentido sem levar os nossos amigos de quatro
patas. Precisamente por isso, a escolha do campismo ou de outras experiências ao ar
livre, são as primeiras opções quando se deseja planear férias com os nosso amigos.
Levar o seu cão nas suas férias pode ser muito agradável, mas também pode revelar-se
um desafio. Nem todos os cães têm feitio para os destinos mais populares e cheios de
turistas e nem sempre os nossos parentes estão dispostos a receberem-nos nas suas casas
com os nossos animais de companhia. Por outro lado, alguns animais mostram-se
demasiado ansiosos durante a viagem e comportamentos como o ladrar, urinar, vomitar
ou destruir podem surgir inesperadamente. Isto não é de todo desejável!
Para que tudo corra pelo melhor, aconselho a que seja realista e esteja prevenido.
Pergunte-se, antes de marcar as férias, certo tipo de questões como por exemplo, se o
seu amigo está habituado a viajar ou se só acontece nestas situações; se ele é sociável
com outras pessoas e outros animais; se ele tem necessidades especiais ou algum tipo de
limitação.
Agora que já ajustou o tipo de destino ao feitio do seu amigo de quatro patas, procure
um tipo de alojamento que permita a estadia do animais e verifique o estado sanitário
dele, uma vez que na maioria dos locais exigem certo tipo de vacinas e/ou
desparasitação. Se viaja para o estrangeiro, saiba junto das embaixadas e consulados as
exigências do país de destino. Informe-se junto das companhias aéreas o que precisa de
fazer e como o animais vai acondicionado na viagem, no caso de ir de avião.
Se a mascote da casa enjoa no carro, ou se fica demasiado agitada na viagem, pergunte
ao veterinário assistente como pode reduzir o stress durante a viagem.
Se a opção é não levar os amigos consigo, lembre-se que existem hotéis ou pessoas
dedicadas ao pet-sitting que farão por ir a sua casa alimentar o cão ou o gato, e até
mesmo passeá-los na sua ausência.
Desejo aos leitores umas férias agradáveis em família, e isso inclui a família de quatro
patas também. Lembre-se de levar sempre muita água fresca e potável e não permita
que os cães ou os gatos fiquem fechados nos carros ou noutros locais fechados e
expostos ao sol. Até breve, bons passeios!

