
 

  

               

               

       

ECO FRIENDLY CONCEPT 

SPA  

  

  

   
  

CARTA DE TRATAMENTOS SPA  
  

  

  
Horário do SPA: Das 10:00h às 20:00h  
  
SPA Hours: 10 am to 8 pm  
  
No SPA poderá usufruir de:  

 Sauna panorâmica  
 Banho turco panorâmico  
 Piscina interior com cascata  
 Aqua Gym (water bike, passadeira e elíptica)  
 Sala Lifestyle room com ambiente lounge music, Bar e lareira open fire suspensa  

  
Preço: 30,00€ /pessoa /dia  

  
In the SPA you can enjoy:  

 Panoramic Sauna  
 Panoramic Turkish bath  
 Indoor pool with waterfall  
 Aqua Gym (water bike, treadmill and elliptical)  
 Lifestyle Spa room with ambient lounge music, bar and a suspended open 

fireplace.  

  
          Price: 30,00 € /person /day      

 

 

 

  



CUIDADOS CORPORAIS / BODY TREATMENT  

 
  
TRATAMENTO DE PÉS / FEET TREATMENT | 25 

MIN   
Uma combinação de limpeza, esfoliação e hidratação que emana ondas 

de relaxamento para todo o corpo.  
  
A combination of cleaning, exfoliation and hydration, that sends relaxation 

waves all over your body.   
  
Preço por pessoa / Price per person: 40€  
Preço em casal / Price for couple: 100€ (mediante 

disponibilidade)  
  
RITUAL DE ESFOLIAÇÃO / EXFOLIATION RITUAL | 

40 MIN   
Permite remover as células mortas da camada exterior da pele, 

estimulando a renovação celular e a manutenção de uma pele saudável e 

profundamente limpa.   
  
It allows removing the dead exterior skin cells, stimulating the skin 

renovation and the maintenance of a healthy and deeply cleaned skin.  
  
Preço por pessoa / Price per person: 50€  
Preço em casal / Price for couple: 120€ (mediante 

disponibilidade)  
  

  
RITUAL HARMONIA / HARMONY RITUAL | 1H E 30 

MIN   
Relaxe enquanto se envolve numa fantástica massagem ao rosto e uma 

deliciosa massagem pedras do côro.   
  
Relax while you receive a fantastic face massage and a delicious “pedras 

do côro” massage.  
  
Preço por pessoa / Price per person: 135€  
Preço em casal / Price for couple: 290€ (mediante 

disponibilidade)  
  

ELEMIS | MUSCLEASE AROMA SPA OCEAN WRAP | 75 MIN   
Uma máscara corporal de algas marinhas aquecidas em sinergia com uma mistura de óleos 
quentes, essenciais de pinho e rosmaninho que diminui as dores e espasmos musculares, de 
reumatismo, artrites e fadiga.  
  
A body mask with heated seaweed in synergy with a heated mixture of rosemary and pine 

essential oils that reduce muscle spasms and pains, rheumatism, arthritis and fatigue.  
  
Preço por pessoa / Price per person: 90€  
Preço em casal / Price for couple: 200€ (mediante disponibilidade)  
ELEMIS | CELLUTOX AROMA SPA OCEAN WRAP | 75 MIN   
Uma máscara corporal de algas marinhas aquecidas em sinergia com uma mistura de óleos 

essenciais de zimbro e limão, desintoxica, descongestiona e estimula todos os sistemas. 

Excelente na diminuição de celulite e retenção de líquidos.  
  
Detoxifies, decongests and stimulates all systems. It is excellent on cellulite reduction and 

fluid retention.  
  
Preço por pessoa / Price per person: 90€  
Preço em casal / Price for couple: 200€ (mediante disponibilidade)  
  

  

  
MASSAGENS / MASSAGE  

 
  
MASSAGEM LOCALIZADA/ LOCALIZED MASSAGE | 25 MIN   
Uma massagem fundamental para prevenir e aliviar a rigidez e a tensão acumulada em 

zonas específicas, como coluna e no pescoço.   
  
A fundamentally massage to prevent and relieve the stiffness and tension accumulated in 

specific areas such as spine and neck.  
  
Preço por pessoa / Price per person: 40€  
Preço em casal / Price for couple: 100€ (mediante disponibilidade)  

 

 

 

 

 

 

  



MASSAGEM DE RELAXAMENTO / RELAXATIONN 

MASSAGE | 55 MIN   
Uma massagem com óleos essenciais que conduz ao puro relaxamento, 

permitindo recuperar o ânimo, aumentar a energia e reduzir o stress.   
  
A massage with essentials oils that leads to pure relaxation, allowing to 

recovering the mood, increasing energy and reducing stress.  
  
Preço por pessoa / Price per person: 70€  
Preço em casal / Price for couple: 160€ (mediante 

disponibilidade)  
  
MASSAGEM REVIGORANTE / INVIGORATION 

MASSAGE | 55 MIN   
As propriedades aromáticas e terapêuticas dos óleos essenciais são as 

protagonistas desta massagem revigorante e revitalizadora.   
  
The aromatic and therapeutic properties of essential oils are the 

protagonists of this invigorating and revitalizing massage.  
  
Preço por pessoa / Price per person: 70€  
Preço em casal / Price for couple: 160€ (mediante 

disponibilidade)  
   

  
MASSAGEM COM VELAS / MASSAGE WITH 

CANDLES | 55 MIN   
Entregue-se ao grande poder das velas e entre num mundo zen, 

proporcionando-lhe sensação bem-estar e harmonia.  
  
Let yourself go to the great power of candles and get in a zen world, giving 

you a well being sensation and harmony.  
  
Preço por pessoa / Price per person: 80€  
Preço em casal / Price for couple: 180€ (mediante 

disponibilidade)  
  
PEDRAS DO CÔRO | 50 MIN   
As pedras quentes são colocadas ao longo dos chacras restabelecendo 

assim o seu equilíbrio emocional e físico e energia vital do seu corpo.   
  
The heat of the stones along the tense muscles is an excellent antidote for 

the “madness” that we call day in and day out.  

  
Preço por pessoa / Price per person: 75€  
Preço em casal / Price for couple: 170€ (mediante disponibilidade)  
  

  
CUIDADOS FACIAIS / FACIAL CARE  

 
  
FACIAL D’VINE | 40 MIN   
Deixe-se embalar pelas texturas altamente hidratantes e pelo aroma de uma fragrância única 

de vinho do Porto.   
  
Let yourself be embraced by the highly hydrating textures and for the unique aroma of the 

port wine.  
  
Preço por pessoa / Price per person: 60€  
Preço em casal / Price for couple: 140€ (mediante disponibilidade)  
  
ELEMIS | FRUIT ACTIVE GLOW – PELES DESVITALIZADAS E BAÇAS 

| 60 MIN  Elimina o aspeto cansado e pesado da pele iluminando a sua 

tez.  
  
It also eliminates the tired and heavy appearance of the skin, brightening your visage.  
  
Preço por pessoa / Price per person: 90€  
Preço em casal / Price for couple: 200€ (mediante disponibilidade)  
  
ELEMIS | EXOTIC MOISTURE DEW – PELES SECAS | 60 MIN   
Faz uma limpeza em profundidade, ao mesmo tempo que elimina as impurezas e oxigena as 

células da pele.  
  
It does a depth cleaning, while it eliminates impurities and oxygenates the skin cells.  
  
Preço por pessoa / Price per person: 90€  
Preço em casal / Price for couple: 200€ (mediante disponibilidade)  
  
ELEMIS | HERBAL LAVENDER REPAIR – PELES MISTAS E OLEOSAS 

| 60 MIN   
Descongestiona, desintoxica e purifica a pele oleosa.  
  
Decongests, detoxifies and purifies oily skin.  



  
Preço por pessoa / Price per person: 90€  
Preço em casal / Price for couple: 200€ (mediante 

disponibilidade)  
  
ELEMIS | SKIN BOOSTER FACIAL – PELE 

BRILHANTE E SUAVE | 30 MIN   
Perfeito para uma hora de almoço ou no início da noite “ beleza flash”.  
  
Perfect for a lunch hour or early evening "Beauty Flash", these facials are 

designed exclusively for the maximum results in minimum time.  
  
Preço por pessoa / Price per person: 45€  
Preço em casal / Price for couple: 110€ (mediante 

disponibilidade)  
  

  

  
PACOTES / PACKAGES  

 
  
CASAS DO CÔRO | 1H E 30 MIN   
Mime-se com uma conjugação de esfoliação e uma massagem à sua 

escolha.  
  
Spoil yourself with a mix of exfoliation and a massage of your choice 

(relaxation or invigorating).  
  
Preço por pessoa / Price per person: 120€  
Preço em casal / Price for couple: 260€ (mediante 

disponibilidade)  
  
TOTAL RELAX | 1H E 30 MIN   
A massagem de relaxamento seguida de um facial com produtos D’VINE.   
  
The relaxation massage followed by a facial treatment with D’VINE 

products.  
  
Preço por pessoa / Price per person: 130€  
Preço em casal / Price for couple: 280€ (mediante 

disponibilidade)  

  
PURIFICANTE / PURIFYNG |1H E 15 MIN   
Começando por dar mais atenção aos pés mas ao longo da experiência não são descoradas 

as pernas e também as outras zonas de tensão!   
  
Starting for giving more attention to your foot but during the experience, legs won’t be 

forgotten neither other areas of tension!  
  
Preço por pessoa / Price per person: 110€  
Preço em casal / Price for couple: 240€ (mediante disponibilidade)  
D’OURO | 1H E 40 MIN   
Tratamento profundo de pés, combinando uma massagem utilizando técnicas ritmadas e 

acabando com um facial com produtos D’VINE, que é a “cereja no topo do bolo”!   
  
This is a deep foot treatment, combined with a massage using rhythmic techniques and 

ending with a facial with D’VINE products, that is the "cherry on the top of the cake "!  
  
Preço por pessoa / Price per person: 170€  
Preço em casal / Price for couple: 360€ (mediante disponibilidade)  
  

  
MOMENTOS A DOIS / MOMENTS FOR TWO | 2 HORAS/HOURS   
Comece por uma esfoliação suave, seguida de uma massagem relaxante e um luxuoso 

tratamento facial com produtos D’VINE.  
  
Start with a gentle exfoliation followed by a relaxing massage and a luxurious facial treatment 

with D’VINE products.  
  
Preço em casal / Price for couple: 360€ (mediante disponibilidade)  
  

  
ELEMIS | EXOTIC COCONUT RUB AND MILK RITUAL WRAP/FLOAT / 

75 MIN   
Este opulento e exótico banho de nutrição é um excelente tratamento nutritivo e suavizante 

que é combinado com uma massagem no rosto e couro cabeludo.  
  
This opulent and exotic nutrition bath is an excellent nourishing and soothing treatment that is 

combined with a facial and scalp massage.  
  
Preço por pessoa / Price per person: 90€  
Preço em casal / Price for couple: 200€ (mediante disponibilidade)  


