MASSAGEM
MASSAGE
Marque a sua massagem com 24 horas de antecedência
Please book your massage at reception 24 hours in advance
Massagem de Pés / Pernas

Foot / Leg Massage

Massagem Ayurveda
Esta é a massagem tradicional Indiana
que ajuda na libertação de stress e fadiga
e ao mesmo tempo equilibra a sua energia.

(30 min)

€ 40 p.p.
Massagem de Pescoço

Neck Massage

Ayuverdica Massage
This traditional Indian massage helps
to release stress and at the same
time helps balance your energy.

(30 min)

€ 40 p.p.
Massagem desportiva

Sports Massage

(60 min)

(45 min)

100 € p.p.

70 € p.p.

Ri t ua l de M a s s agem a 2
Mas s ag e Ri tual for 2

Massagem Anti-Stress com
filosofia Tailandesa

(60 min)

Anti-Stress Massage with “herbal spa”
Thai philosophy

155 € p.p.

80 € p.p.

Vela
Apura os sentidos com a aromaterapia da vela
para ajudar a reduzir o stress e ao mesmo tempo
relaxar profundamente.

Massagem Drenante “drenagem linfática”
localizada
Esta massagem intensiva de ação drenante,
ao mesmo tempo que relaxa profundamente.

Candle
This massage has an ancestral origin which helps,
with an aromatherapy candle, to reduce stress
and release muscular tension.

Localized draining massage “lymphatic drainage”
This massage helps body drainage and releases
muscular tension.

80 € p.p.

(60 min)

80 € p.p.
Política de cancel amento

Cancel ation policy

Cancelamentos até 2 horas antes do início do tratamento: sem custos. Cancelamento com menos de 2 horas de antecedência
ou não comparência será cobrado o valor total do tratamento.
Cancelations up to two hours before the treatment: no penalty. No show or cancelations less than 2 hours before the treatment:
100% of the treatment will be charged.
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