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Lista de Tratamentos Spa 

Treatment List 
 

SWEET MOON 

Time 55 min | 160€ 

Massagem exclusiva a casal inspirada no método terapêutico (Lomi Lomi) das antigas culturas do Havai. 

É a combinação perfeita entre o trabalho energético e o relaxamento profundo 

An exclusive couples massage inspired by the therapeutic method (Lomi Lomi) of the ancient cultures of 

Hawaii Is the perfect combination of energy work and deep relaxation.  

 

MASSAGEM RELAXANTE / RELAX MASSAGE  

Time 30, 55, 90 min | 45, 80, 110€ 

Uma exclusiva massagem com óleos essenciais para descontrair e desfrutar de um momento 100% 

relaxante. Corpo, mente e espírito em equilíbrio total. 

A unique anti-stress massage with relaxing essential oils. Relax and enjoy a 100% moment of pure 

relaxation. Body, mind and spirit in total balance. 

 

MASSAGEM DE TECIDOS PROFUNDOS / DEEP TISSUE MASSAGE  

Time 30, 55, 90 min | 50, 80, 110€ 

Concebida para o alivio das zonas de tensão muscular e stress, esta massagem de tecidos profundos ou 

terapêutica combina óleos essenciais com várias técnicas de massagem personalizadas ao cliente.  

To relieve specific stress and muscle tension, this deep rhythmic pressure massage or therapeutic 

massage combined with specially blended massage oils, can be tailor made to suit the individual needs. 

 

 

MASSAGEM DE PEDRAS QUENTES / HOT & COLD STONE MASSAGE 

Time 70 min | 90€  

Massagem holística com pedras vulcânicas aquecidas, que provoca uma extraordinária sensação de 

bem-estar e relaxamento profundo.  

A holistic massage using volcanic hot stones, that promotes an extraordinary feeling of wellbeing and 

deep relaxation.  
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ESFOLIAÇÃO ESSENTIAL DE CORPO/ ESSENTIAL BODY SCRUB               

Time 60 min | 80€ 

Uma esfoliação hidratante associada a uma massagem relaxante. Um tratamento express para uma pele 

suave e sedosa. 

An exfoliation combined with a relaxing body massage for an express beauty treatment that leaves your 

skin soft and silky. 

 

LIMPEZA PROFUNDA COM OXIGÉNIO /OXYGEN DEEP CLEASING FACIAL    

Time 85 min | 80€ 

O mais completo ritual de limpeza facial. Um ritual eficaz que combina a extração de impurezas, a 

desintoxicação e a oxigenação, ótima para qualquer tipo de pele. Para uma pele limpa, tonificada e 

luminosa.  

The most complete deep cleansing facial ritual. So effective that combines the extraction of impurities, the 

oxygenation and detoxifying of any skin type. For a light, toned and cleansed skin.  

 

QUICK & BEAUTIFUL     

Time 45 min | 45€ 

Facial express de limpeza e oxigenação, ideal para devolver rapidamente o brilho, oxigenação e 

elasticidade às peles cansadas e desvitalizadas. Utilizando técnicas de acupressão facial e uma 

combinação eficaz de óleo essencial de rosa, ácido glicólico e oxigénio, deixa a pele limpa e luminosa. 

A cleansing mini facial, ideal to quickly restore brightness, elasticity and oxygenation to the most tired and 

damaged skins. Using facial pressure point techniques, and a serious combination of essential oil of rose, 

glycolic acid and oxygen, the skin will quickly become clean and bright. 

 

SPA PACKAGES    

Pack 1 - 160€ 

Acesso Diário ao Spa/ Spa Daily Acess 

Limpeza de pele com Oxigénio / Oxygen Deep Cleasing Facial 85min 

Massagem de Pedras Quentes / Hot Stone Massage 70min 

Ritual do Chá /Tea Ritual 

 

Pack 2 - 150€ 

Acesso diário ao spa/ Spa Daily Acess 

Limpeza de pele com Oxigénio / Oxygen Deep Cleasing Facial 85min 

Essential Body Scrub / Esfoliação com massagem 60min 

Ritual do chá / Tea Ritual 

 


