
TRATAMENTOS DE BEM-ESTAR 
WELLBEING TREATMENTS

Massagem corporal intensiva 60’
Intensive muscle release massage

Massagem atenuante de jet lag 90’
Jet lag cure massage

Massagem corporal anti-stress 90’
Uplift your mood massage

Massagem corporal sueca 60’
Bespoke swedish massage

Massagem corporal desportiva 60’
Sports body massage

EUR

95€

105€

105€

95€

105€

EUR

110€

90€

EUR

90€

90€

70€

65€

EUR

125€

135€

155€

180€

TRATAMENTOS 
TREATMENTS

ENVOLVIMENTOS E ESFOLIAÇÃO  
SCRUB & WRAP TREATMENTS

Envolvimento hidratante 60’ 
Intense nourishment

Envolvimento desintoxicante 60’
Detox & revive

Esfoliação corporal hidratante 30’
Enrich body scrub

OUTROS TRATAMENTOS
OTHER TREATMENTS

Drenagem linfática 60’
Lymphatic drainage

Massagem corporal pré-natal 60’ 
Ultimate pregnancy massage

Massagem terapeutica localizada 30’ 
Localized therapeutic massage

Tratamento pés ou pernas relaxante 30’ 
Feet or legs relaxing treatment 

EXPERIENCIAS DE BEM-ESTAR 
WELLBEING EXPERIENCES

Revitalizante 90’
Re-energize your body

Desintoxicante 90’
Detox your body

Equilibrio 120’
Balance your body

Romance a dois 90’         
Romance for two

EUR

100€

115€

100€

EUR

95€

95€

65€

TRATAMENTOS FACIAIS 
FACIAL TREATMENTS

“Ultimate aromatherapy associates” 60´ 
Facial

Facial anti-idade 90’
Age repair facial

Facial “the refinery” para homem 60’
The refinery essential facial for man

TRATAMENTOS DE ASSINATURA 
SIGNATURE TREATMENTS

Massagem corporal de pedras quentes 90’
Intensive muscle body massage w/ hot stones

Massagem costas com pedras quentes 50’
Intensive muscle back massage w/ hot stones

AROMA LIFT SYSTEM* 

“Ultimate aroma radiance lift” 90’ 

“Aroma lift facial” 60’

“Aroma clear facial” 60’

EUR

140€

115€

115€

FACIAL COLLAGEN+ 60’

Ideal para: Peles maduras, com flacidez, rugas e linhas de expressão.
Ideal for: Mature skin, lack of elasticity and density, wrinkles and fine lines

Promovemos a ativação de produção de colagénio com a 
aplicação de um soro potente em péptidos que atuam em 
sinergia para reparar os danos cutâneos devidos ao 
envelhecimento recuperando assim o volume, a firmeza e a 
elasticidade da pele. (recomendado a partir dos 40anos)
Provides a potent cocktail of collagen messenger peptides to 
promote skin renewal and rejuvenation and helps to restore 
volume and tightness to skin that has lost its elasticity, tone 
and density. (recommended after the age of 40 years old)

FACIAL REJUVENATE 60´

Ideal para: envelhecimento prematuro; linhas finas e rugas, pele 
desidratada.
Ideal for: premature ageing; fine lines and wrinkles, dehydrated skin.

O rejuvenate professional serum contém ingredientes preci-
osos (ácido hialurónico, aloé vera, chá verde, antioxidantes e                 
vitaminas) que penetrem na sua pele, estimulando a regeneração 
das células e a produção de elastina e colagénio. É um tratamen-
to relaxante e maravilhoso, que lhe proporcionará um resultado 
visível imediato de lifting, firmeza, luminosidade e brilho.
This skin quenching treatment provides the ultimate in intense         
hydration. Perfect for all skin types, the rejuvenate professional       
serum contains vitamins and antioxidants that dramatically lift 
tone and hydrate the skin.

FACIAL VITAMINA A+ 60’

Ideal para: Pele com Rosacea, poros dilatados e textura irregular, danos 
solares e rugas profundas.
Ideal for: Skin prone to blemishes, visible pores, sun damage, and uneven 
texture or deep wrinkles.

Suaviza o aspeto de poros visíveis e da vermelhidão cutânea. 
Ilumina a pele congestionada e sem vida. Reduz a aparência de 
linhas de expressão e rugas.
Softens and smoothes rough skin, and reduces the appearance of 
fine lines and wrinkles. Clarifies and brightens dull or congested 
skin.

FACIAL ANTIOXIDANT 60’

Ideal para: Envelhecimento prematuro da pele, olheiras e papos, pele   
congestionada com capilares e vermelhidão visível.
Ideal for: Premature ageing, dark circles and visible puffiness, redness,       
visible capillaries and stressed skin. 

Revitaliza e equilibra a pele congestionada. Contem                                  
antioxidantes excecionais como o extrato de Kakadu que aju-
da a regenerar a sua pele dando-lhe um aspeto mais jovem e            
saudável.
Revitalizes and balances dull, stressed skin with exceptionally 
powerful antioxidants as Kakadu extract that help revealing a 
younger looking more vital skin surface. 

TRATAMENTO ATOXELENE 80´
ATOXELENE TREATMENT 80’

Ideal para: linhas finas e rugas; linhas de expressão e linhas labiais;                       
envelhecimento prematuro da pele. 
Ideal for: fine lines and wrinkles; expression lines and lip lines; prematurely 
ageing skin.

Este tratamento é a alternativa perfeita e não cirúrgica para 
procedimentos mais invasivos. Um complemento para os                
tratamentos rejuvenate, opulence ou clarity. O tratamento com 
atoxelene usa aminoácidos naturais que instantaneamente fir-
mam, elevam e preenchem a sua pele para uma aparência            
reduzida de linhas finas e rugas. 
This targeted treatment is the perfect, non-surgical alternative to 
more invasive procedures. An add-on to the rejuvenate, opulence 
or clarity treatments. The atoxelene treatment uses natural amino 
acids that instantly firm, lift and plump your skin for a dramatically 
reduced appearance e of fine lines and wrinkles.

FACIAL VITAMINA C+3 60’

Ideal para: Envelhecimento prematuro da pele, danos solares e                       
pigmentação.
Ideal for: Premature ageing with sun damages and pigmentation concerns.

Ajuda a combater os danos provocados por radicais livres e 
proporciona fotoproteção da pele. Atua como auxiliar na 
produção de colagénio melhorando a textura da pele. 
Helps fight free radicals damage and provides photo-protection. 
Provides a key co-factor in collagen synthesis for improved skin 
texture. 

140€

140€

140€

140€

140€

170€
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PENSAMOS NO SEU BEM-ESTAR!
WE CARE ABOUT YOUR WELLBEING!

CONDIÇÕES DE ADESÃO DE SÓCIOS 
MEMBERSHIP CONDITIONS

*AS INFORMAÇÕES QUE CONSTAM NESTA BROCHURA ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

   THE INFORMATION CONTAINED IN THIS BROCHURE IS SUBJECT TO CHANGES WITHOUT NOTICE.

JOIA DE INSCRIÇÃO-50€ | JOINING FEE - 50€

MENSAL WELLNESS
MONTHLY WELLNESS

GINÁSIO E SPA ILIMITADO; SEM RESTRIÇÕES DE DIAS DE UTILIZAÇÃO
• SPA inclui: Piscina, Vitality pool, Hammam, Sauna e Sala de Relaxamento
• Disponibilizamos toalhas e cacifo para utilização das facilidades 
• Acesso às aulas de Grupo     
• 30 minutos de Massagem Terapêutica Localizada

UNLIMITED GYM AND SPA; NO RESTRICTIONS ON DAYS OF USE
• SPA includes: Swimming pool, Vitality pool, Hammam, Sauna and
   Relaxation Room
• We provide towels and a locker for use of the facilities
• Access to Group classes     
• 30 minutes of Localized Therapeutic Massage

BENEFÍCIOS DE ADESÃO DE SÓCIO
MEMBERSHIP BENEFITS

• 20% de desconto em Tratamentos
• 10% de Desconto em Produtos Aromatherapy Associates ou Intraceuticals
• 10% de Desconto em serviços de Lavandaria  
• 10% de Desconto no Restaurante Sea Front ou Cataplana 
• 10% de desconto no Bar Caravela 
• 10% de desconto Restaurante Casa da Praia 
• 10% de desconto na tarifa de Alojamento BAR 
• Acompanhantes de Sócio com acesso ao ginásio e Spa 15.00€ 
• Parque Incluído

• 20% discount on treatments
• 10% Discount on Aromatherapy Associates or Intraceuticals Products
• 10% discount on laundry services 
• 10% Discount at Sea Front Restaurant or Cataplana 
• 10% discount at Caravela Bar 
• 10% discount Casa da Praia Restaurant 
• 10% discount on the BAR Accommodation rate 
• Member companions with access to the gym and Spa €15.00 
• Free parking

TERMOS E CONDIÇÕES
TERMS & CONDITIONS

• As ofertas não são acumuláveis, não são transmissíveis ou transitáveis.
• A capacidade limite das aulas é de 10 pessoas, pelo que devem ser 
  reservadas com 24 horas de antecedência.
• A reserva dos tratamentos deverá ser feita com 48 horas de 
  antecedência, estando estes sujeitos a disponibilidade, não podendo 
  ser reservados em datas festivas.
• É necessário apresentar o cartão de sócio para usufruir dos descontos  
   em bar e restaurante.   
• O aluguer do cacifo (25.00€ mês) está sujeito a disponibilidade.
• As condições e benefícios estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

• Offers are not cumulative, not transferable or transferable.
• The limited capacity of classes is 10 people, so they must be booked
   24 hours in advance.
• The reservation of treatments must be made 48 hours in advance, being
   these subject to availability and cannot be booked on festive dates.
• It is necessary to present the membership card to take advantage of 
   discounts at the bar and restaurant.
• Locker rental (25.00€ per month) is subject to availability.
• Conditions and benefits are subject to change without notice.

110€

Acesso ao spa para cliente hóspede: 12,5€ por dia por pessoa* (a partir dos 13 anos) 
*Crianças até aos 12 anos inclusivé acesso gratuito, com horário restrito das 11h às 15h.

Cliente externo: 30€ por dia por pessoa* (a partir dos 13 anos) 
*7,5€ por dia para crianças menores 12 anos, inclusivé. Horário restrito das 11h às 15h.

Spa access for hotel guest:  12,5€ per person per day* (from 13 years old)
*Children with 12 years old & under,  free access with restricted hours of use from 11am to 3pm.

External guest:  30€ per person per day* (from 13 years old)
*7,5€ per day for chi ldren with 12 years old & under,  with restricted hours of use from 11am to 3pm.

Acompanhante de sócio: 15€ por pessoa. 
Membership accompanying: 15€ per person.


