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



TRATAMENTOS DE BEM-ESTAR 
WELLBEING TREATMENTS

Massagem corporal intensiva 50’ ou 80´
Uma massagem intensiva que trabalha profundamente 
em músculos rígidos, contraídos e doridos para libertar de           
imediato dor e tensão

Massagem atenuante de jet lag 80’
A exfoliação corporal com escova estimula a circulação 
sanguínea da pele. Técnicas de massagem e alongamentos
revigorantes permitem realinhar o movimento do corpo

Massagem corporal anti-stress 80’
Iniciamos com uma esfoliação suave dos pés, seguida de uma 
massagem corporal de pontos de pressão combinada com 
uma mini massagem facial relaxante.  Um ritual repousante

Massagem corporal sueca 50’
Massagem corporal de relaxamento focalizado nas áreas mais 
problemáticas de tensão muscular, em que a pressão pode 
variar de leve a média de acordo com a sua preferência

Massagem corporal desportiva 50’
Massagem corporal indicada para desportistas com o 
objetivo de melhorar o tónus muscular. A pressão aplicada 
varia de média a forte de acordo com a sua preferência

Massagem corporal de pedras quentes 80’
Massagem corporal com pedras quentes para o alívio da 
tensão, fadiga e rigidez muscular

Massagem costas com pedras quentes 50’
Massagem de costas com pedras quentes para o alívio da 
tensão, fadiga e rigidez muscular

Intensive muscle release massage 50’ or 80´ 
An intensive massage that works deep into stiff, tight, 
aching muscles to instantly release pain and tension

Jet lag cure massage 80’
Body brushing gets the circulation going and stimulates the 
skin before a series of stretching and invigorating massage 
techniques re-align the body and get it moving again

Uplift your mood massage 80’
This treatment begins with a gentle feet exfoliation, 
followed by a full body pressure point massage combined 
with a relaxing mini facial massage.  A truly indulgent ritual

Bespoke swedish massage 50’
Relaxing body massage focused on the most problematic 
areas of muscular tension, in which pressure can vary from 
light to medium according to your preference

Sports body massage 50’
Body massage indicated for sports persons with the 
objective of improving muscle tone. The pressure applied 
varies from medium to strong according to your preference

Intensive muscle body massage w/ hot stones 80’
Body massage with hot stones for the relief of tension, 
fatigue and muscle stiffness

Intensive muscle back massage w/ hot stones 50’
Back massage with hot stones for the relief of tension, 
fatigue and muscle stiffness

EUR

105€
145€

120€

120€

100€

115€

135€

95€

EUR

95€

95€

70€

80€

TRATAMENTOS 
TREATMENTS

OUTROS TRATAMENTOS
OTHER TREATMENTS

Drenagem linfática 50’
Massagem corporal que serve para ajudar o corpo a eliminar 
o excesso de líquidos e toxinas, facilitando o tratamento da 
celulite, inchaço ou linfedema

Massagem corporal pré-natal 50’ 
Exclusiva para grávidas, esta massagem proporciona um alívio 
rápido das dores musculares e uma sensação de bem-estar 
generalizado.

Massagem terapeutica localizada 30’ 
Concentra-se sobretudo no pescoço, ombros e costas, onde 
a tensão mais se acumula provocando desconforto e até dor, 
reduz de forma significativa a tensão muscular

Tratamento pés e pernas relaxante 50’ 
Este tratamento inclui esfoliação e massagem para auxiliar a 
circulação sanguínea e linfática, remove a sensação de pernas 
e pés cansados e promove o relaxamento muscular 

Lymphatic drainage 50’
Body massage that helps the body eliminate excess liquids 
and toxins, facilitating the treatment of cellulite, swelling, or 
lymphedema

Ultimate pregnancy massage 50’ 
This massage will relieve stress and tension, ease the heavy 
feeling that can come with pregnancy and help alleviate an 
aching back.

Localized therapeutic massage 30’ 
Focuses mainly on the neck, shoulders and back, where 
tension easily builds up often causing discomfort and even 
pain, significantly reduces muscle tension

Feet and legs relaxing treatment 50’ 
This treatment includes exfoliation and massage to aid 
blood and lymph circulation, to help with tired legs and feet 
and to promote muscle relaxation



EUR

80€

70€

65€

55€

TEEN SPA 
12-18 ANOS|YEARS

Facial purificante 50’
Deep cleanse facial

Massagem corporal relaxante 50’         
Relax Body Massage

Massagem de costas 30’         
Back neck & shoulders massage

Exfoliação hidratante 30’         
Enrich body scrub

ENVOLVIMENTOS E ESFOLIAÇÃO  
SCRUB & WRAP TREATMENTS

Revive & Tone 80’ 
Tratamento corporal desintoxicante. Inclui uma esfoliação 
com escova e outra com sais minerais e um envolvimento 
com o “white mud” que ilumina e refina a pele. Para terminar 
uma massagem revigorante profunda

Esfoliação corporal hidratante 30’
Uma esfoliação relaxante e hidratante, para deixar a pele com 
um aspecto radiante e maravilhosamente suave

Revive & Tone 80’ 
Full body detox treatment. Begins with dry body brushing 
followed by a stimulating scrub and a mud mask wrap that 
brightens and refines the skin. To end a deeply invigorating 
massage

Enrich body scrub 30’
A relaxing, moisturizing scrub to leave your skin looking 
radiant and wonderfully soft

EUR

125€

65€

EUR

105€

120€

105€

EUR

155€

235€

TRATAMENTOS FACIAIS 
FACIAL TREATMENTS

“Ultimate aromatherapy associates” 50´ 
Uma combinação dos melhores óleos essenciais puros e 
extractos de plantas são aplicados com técnicas de 
massagem especificamente concebidas, para restaurar e 
recondicionar a pele, deixando a tez suave e luminosa.

Facial anti-idade 80’
Um tratamento intensivo para o envelhecimento da pele. 
Uma massagem específica para “lifting”, tonificar e reafirmar.       
Proporciona resultados imediatamente visíveis.

Facial “the refinery” para homem 50’
Facial purificante que deixará a sua pele com um aspecto    
limpo e luminoso. Os resultados são uma tez clara, limpa e 
revitalizada.

EXPERIENCIAS DE BEM-ESTAR 
WELLBEING EXPERIENCES

Equilibrio 110’
Tratamento corporal de relaxamento que inclui uma               
massagem com pedras quentes, de modo a aliviar tensões 
musculares e articulares e promover o relaxamento. Inclui 
também um mini facial, com limpeza, esfoliação, tonificação e 
hidratação da pele do rosto.

Romance a dois 80’         
Tratamento para duas pessoas realizado na mesma sala que 
inclui uma massagem corporal relaxante de Aromaterapia, 
que combina a aplicação de pontos de pressão na coluna, 
movimentos de reflexologia, técnicas neuromusculares e 
drenantes, para estimular o sistema nervoso, aliviar tensões e 
trazer o corpo e a mente de volta a um equilíbrio.
No final será servido champagne e morangos com chocolate.

“Ultimate aromatherapy associates” 50´ 
A combination of the finest pure essential oils and plant 
extracts are applied with specifically designed massage 
techniques, to restore and recondition the skin, leaving the 
complexion smooth and luminous

Age repair facial 80’
An intensive treatment for ageing skin, including a unique 
dual layering of intensive masks, with specific lifting,    
plumping and firming massage. Delivers instantly visible  
results.

The refinery essential facial for man 50’
Deep cleansing and brightening facial, will leave your skin 
looking clean and luminous. The results are a clear, clean 
and bright complexion, full of health and vitality.

Balance your body 110’
Relaxing body treatment that includes a hot stone massage 
to relieve muscle and joint tension and promote relaxation. 
It also includes a mini facial, with cleansing, exfoliation,    
toning and moisturizing.

Romance for two 80’         
Treatment for two people held in the same room, which     
includes a relaxing Aromatherapy body massage, which 
combines the application of pressure points on the spine, 
reflexology movements, neuromuscular and draining     
techniques, to stimulate the nervous system, relieve tension, 
and bring the body and mind back into balance.
At the end champagne and chocolate strawberries will be 
served.
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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.


