
MASSAGENS . MASSAGES
The Spa
Massagem relaxante corpo inteiro 
com uma pequena limpeza facial 
com máscara e óleos essenciais. 

The Spa Massage 60 min 90€
Relaxing full body massage with 
a small facial cleaning with 
mask and essential oils.

Massagem de Relaxamento
Massagem relaxante corpo inteiro.

Relaxing Massage 50 min 60€
Full body relaxing massage.

Segredos do Mar
Massagem relaxante, costas, pescoço e cabeça. 

Sea Secrets Massage 30 min 40€
Relaxing massage, back, neck and head.

Massagem Terapêutica
Massagem localizada com o objetivo da recuperação 
gradual da zona afetada, alivia a dor resultante 
do stress + aplicação de gel de arnica.

Therapeutic Massage 30 min 45€
Localized massage with the aim of gradual recovery 
of the affected area, relieves pain resulting from stress 
+ application of arnica gel.

Massagem de Pedras Quentes
Massagem relaxante realizada 
com as pedras quentes.

Hot Stone Massage 30/50 min 45/75€
Relaxing massage performed 
with hot stones.

Drenagem Linfática
Massagem feita com pressões suaves, lentas 
e relaxantes, elimina o excesso de líquidos, 
toxinas e combate o inchaço.

Lymphatic Drainaige 50 min 60€
Massage made with soft, slow and relaxing pressures, 
eliminates excess fluids, toxins and fights swelling.

Reflexologia Podal
Técnica de massagem que utiliza a pressão em 
determinados pontos dos pés, os quais correspondem 
a regiões e órgãos do corpo humano.

Foot Reflexology 30 min 40€
Massage technique that uses pressure on certain 
points of the feet, which correspond to regions 
and organs of the human body.

A DOIS . FOR TWO
Massagem Sintonia dos Sentidos
Massagem a dois, relaxante, corpo inteiro.

Tune of the Senses 60 min 140€
Massage for two, relaxing, full body.

Massagem Velas a Dois
Candles Massage for Two 60 min 160€

Massagem Pedras Quentes
Hot Stone Massage 60 min 170€

Massagem Bamboo
Bamboo Massage 60 min 150€

Massagem The Spa
Massage The Spa 70 min 200€

BANHOS DE HIDROMASSAGEM . WHIRLPOOL BATH
Banho com Sais Marinhos
Bath with Sea salts 30 min 40€

Ritual Ondas do Oceano
Esfoliação hidratante, banho banheira 
de hidromassagem com sais. 

Ocean Waves Ritual 80 min 110€
Moisturizing exfoliation, whirlpool bath 
with salts.

Massagem Bamboo
Massagem relaxante realizada 
com as canas de bamboo.

Bamboo Massage 50 min 60€
Relaxing massage performed 
with bamboo canes.

Massagem de Velas
Massagem relaxante realizada 
com o líquido das velas aquecidas.

Candle Massage 30/50 min 45/65€
Relaxing massage performed 
with the liquid from heated candles.

Massagem 3 Sensações
Massagem drenante, modeladora 
com relaxante.

3 Sensations Massage 50 min 70€
Draining massage, modeling with relaxant.



Para mais informações contactar o Spa
For more information contact the Spa

www.sesimbrahotelspa.com
T.: +351 212 289 800
spa@sesimbrahotelspa.com 

HORÁRIO                 TIMETABLE
SEG — DOM MON — SUN
10h00 - 13h00 10 a.m. - 1 p.m.
15h00 - 20h00 3 p.m. - 8 p.m.

TRATAMENTOS DE CORPO . BODY TREATMENTS

Tratamento Vital Leg
Massagem drenante, relaxante 
com aplicação de gel de arnica.

Vital Leg Treatment 30 min 45€
Draining, relaxing massage with 
application of arnica gel.

Ritual de Aromas
Esfoliação hidratante.

Ritual of Scents 30 min 50€
Moisturizing exfoliation.

Auriculoterapia
Terapia Medicina Tradicional Chinesa 
realizada na orelha com cristais 
ou sementes de mostarda.

Auriculotherapy 20 min 40€
Chinese Traditional Medicine therapy 
performed on the ear with crystals 
or mustard seeds.

Ventosaterapia
Terapia realizada na parte superior do 
corpo (costas) com ventosas de acrílico.

Cupping Therapy 30 min 45€
Therapy performed on the upper body 
(back) with acrylic cups.

Ventosaterapia
Terapia realizada no corpo inteiro 
com ventosas de acrílico.

Cupping Therapy 60 min 80€
Therapy performed on the whole body 
with acrylic cups.

TRATAMENTOS DE ROSTO . FACE TREATMENTS

Tratamento Anti-rugas
Higienização, esfoliação, tonificação, 
máscara rejuvenescedora, massagem 
e hidratação.

Anti-wrinkle treatment 40 min 50€
Cleansing, exfoliating, toning, 
rejuvenating mask, massage 
and hydration.

Limpeza de Pele
Higienização, esfoliação, remoção 
de pontos negros, tonificação,
máscara revitalizante e hidratação.

Deep Cleansing Facial 60 min 70€
Hygienisation, exfoliation, removal 
of blackheads, toning, revitalizing 
mask and hydration.

Tratamento Anti-Stress
Higienização, esfoliação, tonificação, 
massagem com vitamina C, 
máscara revitalizante e hidratação.

Anti-Stress Treatment 40 min 50€
Cleansing, exfoliating, toning, 
massage with vitamin C, 
revitalizing mask and hydration.

Tratamento Aromaterapia
Higienização, esfoliação, tonificação, 
massagem com óleos essências, 
máscara de argila e hidratação.

Aromatherapy Treatment 40 min 50€
Cleansing, exfoliation, toning, massage 
with essential oils, clay mask and hydration.


