
Política de cancelamento    CanCelation 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 wil l  be charged.

Marque a sua MassageM CoM 24 horas de anteCedênCia

Please book your massage at reCePtioN 24 hours iN advaNCe 

reservat ions@faro l .com.pt    T  +351  214 823 490 

av.  re i  humberto  i i  de  i tá l ia ,  7      2750-800 Casca is     PortugaL

MASSAGEM 
MASSAGE

MassageM de Pés / Pernas   Foot / leg massage 
(30 Min) 

€ 40 p.p.

MassageM de PesCoço   NeCk massage  
(30 Min)

€ 40 p.p.

MassageM desPortiva   sPorts massage 
(45  Min)

70 € p.p.

MassageM anti-stress CoM  
fiLosofia taiLandesa

aNti-stress massage with “herbal sPa”  
thai PhilosoPhy 

80 € p.p.

MassageM drenante “drenageM LinfátiCa” 
LoCaLizada

esta massagem intensiva de ação drenante,  
ao mesmo tempo que relaxa profundamente.

loCalized draiNiNg massage “lymPhatiC draiNage” 
this massage helps body drainage and releases 

muscular tension.
(60 Min)

80 € p.p. 

MassageM ayurveda
esta é a massagem tradicional indiana  

que ajuda na l ibertação de stress e fadiga
e ao mesmo tempo equil ibra a sua energia.

ayuverdiCa massage
this tradit ional indian massage helps  

to release stress and at the same
time helps balance your energy.

(60 Min)

100 € p.p.

rituaL de MassageM a 2    
massage ritual For 2 

(60 Min)

155 € p.p.

veLa 
apura os sentidos com a aromaterapia da vela  

para ajudar a reduzir o stress e ao mesmo tempo  
relaxar profundamente.

CaNdle
this massage has an ancestral origin which helps, 

with an aromatherapy candle, to reduce stress  
and release muscular tension.

80 € p.p.


