
MARQUE A SUA MASSAGEM 
COM 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA

PLEASE BOOK YOUR MASSAGE 
AT RECEPTION 24 HOURS IN ADVANCE



155 € p.p.

RITUAL DE MASSAGEM PARA 2 (60 min)

MASSAGE RITUAL FOR 2 (60 min)

100 € p.p.

80 € p.p.

VELA (60 min)
Apura os sentidos com a aromaterapia da vela para ajudar a reduzir o stress e ao mesmo tempo relaxar profundamente.

CANDLE (60 min)
This massage has an ancestral origin which helps, with an aromatherapy candle, �to reduce stress and release muscular tension.

80 € p.p.

TUÍNA  (60 min)
Uma terapia Asiática que tem sido usado na China desde há 2.000 anos. Utiliza técnicas manuais para tratar de diversos 

desequilíbrios energéticos que podem resultar em doenças

An Asian bodywork therapy that has been used in China for 2.000 years.�It uses manual techniques to treat various energetic 

imbalances which may result in disease.

80 € p.p.

MASSAGEM AYURVEDA (60 min)
Esta é a massagem tradicional indiana que ajuda na libertação de stress e fadiga e ao mesmo tempo equilibra a sua energia.

AYUVERDICA MASSAGE (60 min)
This traditional indian massage helps to release stress and at the same time helps balance your energy.

MASSAGEM DRENANTE “DRENAGEM LINFÁTICA” LOCALIZADA (60 min)
Esta massagem intensiva de ação drenante, ao mesmo tempo que relaxa profundamente.

LOCALIZED DRAINING MASSAGE “LYMPHATIC DRAINAGE” (60 min)
This massage helps body drainage and releases muscular tension.

MASSAGEM ANTI-STRESS COM FILOSOFIA TAILANDESA (60 min)

ANTI-STRESS MASSAGE WITH “HERBAL SPA” THAI PHILOSOPHY (60 min)

MASSAGEM DESPORTIVA (45 min)

SPORTS MASSAGE (45 min)

MASSAGEM DE PESCOÇO (30min)

NECK MASSAGE (30 min)

MASSAGEM DE PÉS / PERNAS (30 min)

FOOT / LEG MASSAGE (30 min)

80 € p.p.

70 € p.p.

40 € p.p.

40 € p.p.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

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.

CANCELATION POLICY

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.


