
Desde massagens de relaxamento a tratamentos 
de rosto e corpo, o The Spa, criou uma gama 
variada de opções que se adaptam às mais 
diversas necessidades dos nossos clientes.
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Massagem The Spa
Massagem de relaxamento de assinatura The Spa, ideal para quem procura  
um relaxamento profundo e eliminar o stress.  
Nesta massagem todo o corpo é massajado desde os pés, rosto ao couro cabeludo.

Massagem de Relaxamento
Massagem relaxante de corpo inteiro.

Massagem Segredos do Mar
Massagem de relaxamento de costas e pescoço.

Massagem Terapêutica
Massagem localizada que utiliza manobras adequadas ás zonas com problemas, 
facilita a descontração muscular, ajudando a aliviar a tensão acumulada.  
É executada de acordo com as necessidades de cada cliente.

Massagem Pedras Quentes
Entregue-se a uma massagem relaxante onde o calor emanado das pedras alcança 
as terminações nervosas superficiais, descontraindo os músculos, beneficiando 
a circulação sanguínea, o aparelho digestivo, respiratório e as articulações, 
proporcionando o relaxamento corporal e o alívio do stress diário. 

Drenagem Linfática
Tratamento que estimula a circulação e o sistema linfático e elimina as toxinas, 
ideal para o tratamento de problemas como a má circulação, retenção de líquidos 
e celulite.

80 min

50 min

30 min

30 min

30/60 min

30/60 min

80€

50€

35€

45€

40/70€

30/55€

Massagens
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Reflexologia
Nos nossos pés encontram-se reflexos todos os órgãos do nosso corpo, também 
encontram-se terminais nervosos e é por isso que o seu efeito é altamente 
relaxante e calmante.

Massagem Bamboo 
Massagem que proporciona um relaxamento muscular profundo, drenagem  
e uma revigorante sensação de bem-estar.  
Esta massagem promove a tonicidade muscular, respeita o sentido das fibras 
musculares, estimula a circulação sanguínea e linfática e energética.

Massagem Velas
Feche os olhos e imagine a sensação de um fio quente de vela derretida a escorrer 
lentamente pelo seu corpo, pense também nestes benefícios: alívio do stress, 
insónia e cansaço, diminuição de dores, ativação da circulação sanguínea, 
aumento da nutrição da pele, dos tecidos musculares e eliminação de toxinas. 
O óleo de Vela derretida em contacto com a pele oferece sensações únicas  
e de bem-estar. 

30 min

60 min

30/60 min

40€

55€

45/65€

Massagens
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Massagem Sintonia dos Sentidos
Partilha bem-estar com esta massagem de relaxamento de aroma a Coco  
para 2 pessoas, realizada lado a lado à luz de velas.

Massagem Velas a Dois
Feche os olhos e imagine a sensação de um fio quente de vela derretida a 
escorrer lentamente pelo seu corpo, pense também nestes benefícios: alívio do 
stress, insónia e cansaço, diminuição de dores, ativação da circulação sanguínea, 
aumento da nutrição da pele, dos tecidos musculares e eliminação de toxinas. 
O óleo de Vela derretida em contacto com a pele oferece sensações únicas  
e de bem estar. 

Massagem The Spa a Dois
Massagem de relaxamento de assinatura The Spa, ideal para quem procura  
um relaxamento profundo e eliminar o stress.  
Nesta massagem todo o corpo é massajado desde os pés, rosto ao couro cabeludo.

Ritual Envolvimento a Dois
Inicia-se com uma esfoliação corporal seguindo-se a aplicação de uma máscara 
corporal e termina com uma hidratação. Poderá optar entre Algas Marinha, 
Chocolate e Cereja.

Momento a Dois Ritual 
Num ambiente romântico à luz de velas, inicia-se com uma esfoliação corporal 
segue-se uma massagem a dois e termina com um tratamento de rosto hidratante.

60 min

60 min

80 min

60 min

2h30

115€

120€

150€

95€

260€

a dois
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Usufrua de uma das melhores massagens de relaxamento. 
Massagem que combina os jatos de agua e técnicas de massagem a aumentar 
a circulação sanguínea oxigenando os tecidos ao mesmo tempo que elimina 
toxinas e relaxa.

Duche Vichy 
Massagem localizada costas e pescoço ou parte posterior.

Duche Vichy
Massagem de corpo inteiro.

Duche Vichy com Esfoliação

Banho com sais Marinhos   
Banho de hidromassagem com efeitos hidratantes e desintoxicantes.  
Suavize a sua pele e relaxe os seus músculos com vitaminas e minerais. 

30 min

50 min

60 min

30 min

45€

60€

75€

30€

duches Vichy

Banho de 
Hidromassagem
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Esfoliação Corporal
Através de suaves movimentos e com sais esfoliantes, as células mortas são removidas devolvendo à 
pele uma aparência luminosa, purificada e hidratada.

Envolvimentos 
Deixe-se envolver por um tratamento que tem como finalidade aumentar a temperatura corporal e ajudar 
a libertar toxinas, tendo uma ação dissolvente, descongestionante e estimuladora do metabolismo. 
Inicia-se com uma esfoliação corporal  seguindo-se a aplicação de uma máscara corporal e termina  
com uma hidratação com creme. 

Algas Marinhas
Tem por finalidade aumentar  
a temperatura corporal e assim ajudar  
a libertar as toxinas. Tratamento 
drenante e desintoxicante que visa  
a redução de medidas.  

Chá Verde 
Repouse numa máscara corporal à 
base de Chá Verde, cujas propriedades 
naturais antioxidantes e hidratantes, 
trarão vitalidade e rejuvenescimento  
à sua pele.

Cereja 
Relaxe o seu corpo e mente com 
um envolvimento corporal com 
aroma de cereja de acão depurativa, 
remineralizante e desintoxicante. 

30 min

60 min

55€

55€

60€

60€

60€

Tratamentos de Corpo

Chocolate
Um momento de delicioso prazer, um 
capricho dos deuses. O chocolate tem 
importantes benefícios para a pele, 
tendo uma ação hidratante, regenerante 
e anti celulitica. 

Uva
Consiste num envolvimento corporal 
à base de extracto de uva, suas 
propriedades terapêuticas contribuem 
para uma maior longevidade do  
seu corpo.
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Tratamento Pele Sensível e Reactiva 
Tratamento descongestionante, equilibrante e protetor para uma pele reativa 
sujeita a vermelhidão, couperose e capilares frágeis.

Tratamento Pele Desidratada ou Seca
Tratamento de hidratação profunda. Tratamento hidratante em profundidade para 
rosto, pescoço e decote. Devolve compactez, tónus e luminosidade. Equilibra o 
sistema hidro lipídico da epiderme e prolonga a juventude da pele.

Tratamento Pele Oleosa 
Tratamento eficaz para peles impuras que necessitam de regular a produção  
de sebo. Uma máscara purificante de equilíbrio é utilizada para reduzir  
as impurezas e a oleosidade facial.  
Ajuda a devolver à pele um aspecto homogéneo e acetinado.

Limpeza de Pele 
Tratamento de limpeza profunda com higienização, esfoliação, vaporização, 
extração de pontos negros, máscara calmante e hidratação  profunda.

60 min

60 min

60 min

60 min

50€

50€

50€

60€

Tratamentos de rosto
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Ritual de Chá Verde  
Tratamento com uma ação desintoxicante e purificante que  elimina as toxinas 
acumuladas e proporciona um verdadeiro relaxamento. O Ritual Combina uma 
esfoliação corporal seguindo-se a aplicação de uma mascara corporal à base de 
Cha Verde e uma massagem final com Creme à base de chá verde.

Ritual de Chocolate 
Deixe-se tentar por um envolvimento corporal de chocolate. Um momento 
delicioso e extremamente relaxante. Um envolvimento com chocolate 
é  antioxidante, retarda o envelhecimento da pele e tem uma elevada ação 
hidratante e nutritiva. Inicia-se com uma esfoliação corporal e termina  
com uma massagem com aroma a chocolate.

Ritual de Cereja  
A mascara corporal à base de cereja cria um efeito de puro relaxamento.  
Relaxe o seu corpo e mente com um envolvimento corporal com aroma de cereja 
de acão depurativa, remineralizante e desintoxicante. O ritual inicia-se com  
uma esfoliação corporal apos é envolvido numa mascara com base de Cereja  
e finaliza-se com uma massagem.

Ritual de Algas
Tem por finalidade aumentar a temperatura corporal e assim ajudar a libertar as 
toxinas. Tratamento drenante e desintoxicante que visa a redução de medidas.  

Ritual de Uva
Entregue-se a este tratamento corporal composto por uva, ideal para limpar, 
estimular a renovação das células e devolver a firmeza à sua pele. O Ritual 
Combina uma esfoliação corporal seguindo-se a aplicação de uma mascara 
corporal e termina com uma massagem de velas á base de uva.

Ritual Onda do Oceano
Este ritual inicia-se com um banho de Sais Minerais, de seguida deixe-se levar 
por uma massagem de relaxamento de pedras quentes e terminamos com um 
tratamento de rosto hidratante.

2 h

2 h

2 h

2 h

2 h

2h30

105€

110€

110€

105€

115€

135€

Rituais
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80 min

2 h

2 h

72€

125€

120€

250€

215€

Rituais
Ritual de Coco
Inicia-se com o esfoliante de coco para preparar o corpo, segue-se uma 
massagem nutritiva de corpo inteiro com óleo de coco aquecido que irá  
deixar a sua pele sedosa e hidratada.

Ritual de Aromas
Deixe-se descontrair com uma esfoliação corporal, de seguida passamos  
para a envolvência de um banho de hidromassagem com extratos de Leite  
e terminamos com uma luxuosa massagem The Spa.

Ritual Leve Brisa 
Uma combinação perfeita entre magnifica esfoliação seguida de uma massagem 
sob o prazer da queda de agua sobre o corpo. Para terminar, passamos para  
o rosto com um ritual de hidratação.

Ritual Sensações 

Ritual Equilíbrio 

Ritual Spa · 2 Dias

Dia 1
Esfoliação Corporal 

Envolvimento de Chocolate

Massagem Chocolate

Dia 1
Banho Hidromassagem 

Massagem The Spa 

Dia 2
Banho Hidromassagem 

Massagem Pedras Quentes

Facial de Hidratação

Dia 2
Duche Vichy com Esfoliação

Facial de Hidratação
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Pintura de pestanas
Permanente de pestanas

Spa de Mãos   
Mime as suas mãos com o nosso luxuoso tratamento que inclui esfoliação, 
máscara hidratante e finaliza-se com uma massagem hidratante.

Spa de pés   
Mime os seus pés com o nosso luxuoso tratamento que inclui esfoliação, máscara 
hidratante e refrescante e finaliza-se com uma massagem hidratante.

–

–

30 min

40 min

15€
25€

30€

35€

Tratamentos Finais

Epilação
Perna Inteira

Meia Perna 

Virilhas Bikini

Virilha Completa 

Braços

Barriga/Umbigo 

Mento/Buço 

Sobrancelha  

Axilas 

Costa Homem

Peito Homem

22€

12€

9€

15€

15€

4€

6€

8€

9€

20€

25€



As marcações deverão ser agendadas previamente.

Para usufruir ao máximo da sua experiencia spa, é 
aconselhável que compareça com uma antecedência de 15 
minutos relativamente à hora marcada para o tratamento, 
de modo a preparar-se para o mesmo. Caso o atraso seja 
inevitável, agradecemos que nos informe assim que possível.

O atraso na chegada limitará o tempo de duração  
do tratamento, ficando assim reduzida a satisfação  
e o pleno benefício do mesmo.

No ato da reserva ser-lhe-á pedido um pagamento de 
50% do valor do tratamento e o não comparecimento ou 
as marcações canceladas no período inferior a 24 horas 
estão sujeitas a uma taxa de cancelamento de 50%. 

Para a utilização da piscina de relaxamento é obrigatório o 
uso de touca de piscina (disponível para venda na receção do 
Spa) e chinelos de borracha

É obrigatório o preenchimento de uma ficha de cliente antes 
de o mesmo realizar qualquer tratamento ou massagem. Se 
tem algum problema de saúde, se se encontra grávida ou 
sob medicação, deve referi-lo no formulário.

Acesso condicionado a crianças com menos de 13 anos.

Todos os preços têm IVA incluído.  
Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Etiqueta 
Spa


