
HYDRAMEMORY

Deep moisturizing treatment for the 
face, neck and décolleté, which renews 
the skin's moisture and smoothness. 
Helps keep skin soft and elastic, 
preventing dehydration and
premature aging.

€

50’ 80HYDRAMEMORY 

Tratamento de hidratação profunda 
para o rosto, pescoço e decote, que 
renova a hidratação da pele e a sua 

suavidade. Ajuda a manter a pele 
macia e elástica, prevenindo a 

desidratação e o envelhecimento 
prematuro.

€

80’ 150DELUXE LIFT ANTI-AGE 

Um tratamento que alisa, redensifica e 
tem um efeito lifting. Combinado com 

a massagem ACTIVE LIFT estimula a 
regeneração celular, dá preenchimento 

e redefine o volume do rosto.
As ações específicas e a eficácia são 

obtidas graças ao peeling duplo, 
seguido de uma máscara lifting. Nutre, 

ilumina, tonifica e atenua as rugas 
profundas e as linhas finas.

DELUXE LIFT ANTI-AGE

A smoothing, redensifying and lifting 
treatment. Combined with ACTIVE 
LIFT massage, it stimulates cell 
regeneration, fills, and redefines face 
volume. Specific actions and 
effectiveness are obtained thanks to 
the double peeling, followed by the 
lifting mask. Nourishes, brightens,
tones, and smooths deep wrinkles and 
fine lines.

€

50’ 90MASSAGEM DE CORPO 
TRANQUILITY

Massagem de corpo sensorial que 
estimula uma sensação única e 

completa de bem-estar.
Ideal para relaxar profundamente 

corpo, mente e alma.

TRANQUILITY BODY 
MASSAGE

Sensory body massage that 
stimulates a unique and complete 
sensation of well-being. Ideal for
deeply relaxing body, mind, and soul.

Tratamentos de Rosto Face Treatments

€

80’ 100 LYMPHATIC THERAPY

Smooth and rhythmic massage, with 
slow, intermittent, and linear 
movements. Indicated for edema, leg 
pain, tiredness, fatigue, stress, 
insomnia. Detoxifying and 
anti-cellulite action, effective in tissue 
drainage.

TERAPIA LINFÁTICA 

Massagem suave e ritmada, com 
movimentos lentos, intermitentes e 

lineares. Indicado para edema, dores 
nas pernas, cansaço, fadiga, stress, 

insónia. Ação desintoxicante e 
anti-celulítica, eficaz na drenagem dos 

tecidos.

€

50’ 90 WINE BOOKS FACIAL AGE DEFENSE

A unique intensive vitamin 
and mineral cell stimulation 
treatment, resulting in nourished, 
firm and revitalised skin, your 
therapist will tailor the treatment 
to your skin's needs, special 
attention is paid to the eye areas.

FACIAL AGE DEFENSE WINE BOOKS

Tratamento único de estimulação 
celular intensiva de vitaminas e 

minerais.Resultando uma pele nutrida, 
firme e revitalizada, a sua terapeuta irá 
adaptar o tratamento às necessidades 
da sua pele, é dedicada uma atenção 

especial às zonas dos olhos.

€

50’ 80 ACTIVE PURENESS 

Deep cleansing treatment that gives 
skin a luminous, smooth, and even 
appearance. Intensive and gentle, it 
rebalances and normalizes the skin. 
Suitable for all skin conditions, 
including very delicate, dehydrated, 
or mature. It is particularly effective 
on impure, oily, or acne-prone skin.

ACTIVE PURENESS

Tratamento para uma limpeza 
profunda que dá à pele uma aparência 

luminosa, lisa e uniforme. Intensivo e 
delicado, reequilibra e normaliza a 

pele. Indicado para todas as condições 
de pele, incluindo a muito delicada, 

desidratada ou madura.
É particularmente eficaz em pele 

impura, oleosa ou propensa à acne.      

Tratamentos de Corpo Body Treatments

€

80’ 120 BODY AND FACE 
MASSAGE TRANQUILITY 

A unique sensorial ritual for the face 
and body that provides a complete 
feeling of well-being.
Ideal for deeply relaxing body, mind, 
and soul. The comfort touch massage 
technique applied to the face is as 
gentle as it is intense, providing a 
smoothing effect on the muscles of the 
face, and encouraging a feeling of 
deep body relaxation.

MASSAGEM DE CORPO E 
ROSTO TRANQUILITY

Ritual sensorial único para rosto e 
corpo que confere uma completa 

sensação de bem-estar.
Ideal para relaxar profundamente 

corpo, mente e alma. A técnica comfort 
touch massage, aplicada no rosto, é 

tão delicada quanto intensa, 
proporcionando um efeito de 

suavização dos músculos da face, e 
encorajando uma sensação de 

relaxamento corporal profunda.

€

20’ 50 DE-STRESS

Deep back massage that reduces 
muscle pain and promotes physical and 
mental well-being.

DE-STRESS

Massagem profunda nas costas que 
proporciona a redução das dores 

musculares e promove o bem-estar 
físico e mental.

Massagens Massages

LONGEVITY RITUAL

Therapeutic ritual that promotes 
relaxation of both body and mind.
A renewing treatment that provides 
perfect tone, elasticity, and hydration 
to the skin, followed by a draining 
massage that improves  microcirculation 
and reduces swelling in the legs.

Contraindications
Prepartum: After 3 months of pregnancy
Postpartum: After 30 days of birth

RITUAL LONGEVITY

Ritual terapêutico que promove o 
relaxamento do corpo e da mente. 
Tratamento renovador que confere

tónus perfeito, elasticidade e 
hidratação da pele, seguido de 

massagem drenante que melhora a 
microcirculação e reduz o inchaço nas 

pernas.

Contraindicações
Pré-parto: Após 3 meses de gravidez

Pós-parto: Após 30 dias do nascimento

80’ 110
€

AROMATHERAPY 

Relaxation massage that increases the 
physical and mental capacity, taking 
advantage of the therapeutic action of 
essential oils.

AROMATERAPIA

Massagem de relaxamento que 
aumenta a capacidade física e mental, 

tirando partido da ação
terapêutica dos óleos essenciais.

€

50’ 90

DE-STRESS

Deep massage that rebalances both 
the body and mind, through the action 
of essential oils. Indicated in case of 
muscle tension, fatigue, stress, and 
poor circulation.

DE-STRESS

Massagem profunda que reequilibra o 
corpo e a mente, pela ação dos óleos 

essenciais. Indicada em caso de tensão 
muscular, fadiga, stress e má 

circulação.

50’ 90

€

30’ 50ACTIVE PURENESS EXPRESS

Um tratamento expresso purificante e 
reequilibrante para pele mista, oleosa 

ou propensa à acne, ideal para 
controlar a produção excessiva de 

sebo e proporcionar uma aparência 
limpa e mate. Indicado para pele 

impura, oleosa e propensa à acne, ou 
com muitos congestionamentos 

superficiais.

ACTIVE PURENESS EXPRESS

A purifying and rebalancing express 
treatment for combination, oily or 
acne-prone skin, ideal for controlling 
excessive sebum production and 
providing a clean, matte appearance. 
Ideal for impure, oily, and acne-prone 
skin or with many superficial 
congestions.

€

30’ 50 HYDRAMEMORY EXPRESS

An express moisturizing treatment for 
the face, neck and décolleté that 
leaves skin hydrated and silky. 
Restores density and luminosity. Ideal 
for exceptionally dehydrated skin all 
year round, or for young skin showing 
the first signs of ageing.

HYDRAMEMORY EXPRESS

Um tratamento expresso hidratante 
para o rosto, pescoço e decote que 

deixa a pele hidratada e sedosa. 
Restaura a densidade e luminosidade. 

Ideal para pele excecionalmente 
desidratada ao longo de todo o ano, 
ou para pele jovem que apresenta os 

primeiros sinais de envelhecimento.

€

SPA POLICIES

Working Hours
11:00 – 20:00 (Monday to Friday)
13:00 – 20:00 (Saturday and Sunday)
 
Treatment Scheduling
All SPA services require pre-booking. 
Please contact the Reception.
 

It is recommended to book any massage 
or treatment in advance, to guarantee 
availability for the desired date and time 
(minimum 24 hours in advance).
 

Cancellation Policy
Changes or cancellations must be 
communicated at least 8 hours in advance. 
If not communicated, 50% of the treatment 
value will be charged.
 

Arrival
It is recommended to arrive 10 minutes 
before the booked time for the treatment, 
to fill in a registration form.
 
Other information
Mandatory use of mask during 
treatments.
Turkish bath and sauna must be booked 
30 minutes in advance. Please contact 
the Reception.
The SPA can only be used by guests 
over 16 years old without medical 
contraindication.

POLÍTICAS DO SPA

Horário
11h00 – 20h00 (segunda a sexta-feira)
13h00 – 20h00 (sábados e domingos)

Agendamento de Tratamentos
Todos os serviços do SPA necessitam 

de marcação prévia. Por favor, contacte 
a Receção do hotel.

Recomenda-se a reserva antecipada 
de qualquer massagem ou tratamento, 

de forma a garantir a disponibilidade para 
a data e hora desejadas (no mínimo, 

24 horas de antecedência).

Política de Cancelamento
Os cancelamentos ou alterações deverão 
ser comunicados com uma antecedência 

mínima de 8 horas. Caso não sejam 
comunicados, será cobrado 50% do valor 

do tratamento.

Chegada
Recomenda-se a chegada 10 minutos antes 
do horário previsto para o tratamento, a fim 

de preencher a ficha de inscrição.

Outras Informações
Obrigatório o uso de máscara 

durante os tratamentos.
A utilização do banho turco e da sauna 

deverá ser agendada com 30 minutos 
de antecedência. Por favor, contacte 

a Receção do hotel.
O SPA pode ser utilizado por maiores 

de 16 anos sem contraindicação médica.
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