Massagens
Dolce Aqua - Ritual calmante e revitalizador, com produtos endógenos, num
ambiente suspenso à beira rio.

90 min. | Individual: 140€ Casal: 260€

Dolce Aqua Experience - Experiência calmante, com produtos endógenos, num
ambiente suspenso à beira rio.

60 min. | Individual: 120€ Casal: 220€

Serra do Açor - Massagem relaxante com óleos essênciais que promove o
relaxamento muscular e o bem-estar profundo.

50 min. | Individual: 80€ Casal: 150€

Mil e Uma Sensações - Experiência perfumada com óleo de vela aquecido para

uma hidratação intensa da pele e relaxamento imediato.
50 min. | Individual: 80€ Casal: 150€

Magia dos Seixos - Massagem à base de pressões, efetuadas com as pindas de

pedras vulcânicas aquecidas, que alivia o stress e descontrai o corpo.
50 min. | Individual: 75€ Casal: 140€

Estrela Nautilus - Experiência sensorial e refrescante, realizada com conchas que
melhora a circulação e acalma a ansiedade.

50 min. | Individual: 70€ Casal: 130€

Terapêuticas
Lamas Terapêuticas - Liberte o stress e a tensão numa massagem profunda

e localizada, com foco nos pontos de tensão e dor, através da aplicação de lamas
45 min. | 70€
terapêuticas.

Vichy com Lamas Terapêuticas - Tratamento completo que alia o efeito
anti-inflamatório
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25 min. | 80€

Vichy Terapêutico - Duche de jatos de água termal combinado com uma
massagem profunda e localizada.
15 min. | 45€

Terapêuticas

Babies, Kids & Teens

Pack Terapêutico - Tratamento completo que combina a aplicação de lamas

Massagem “Bela Adormecida” / “Principezinho” - Massagem tranquila e

Massagem com Técnicas Osteopáticas - Tratamento alternativo que facilita o

Tratamento Facial Purificante - Tratamento anti-acne que reduz as espinhas e

terapêuticas com os benefícios da massagem com técnicas osteopáticas.
50 min. | 100€
processo de cura e reequilíbrio através de manipulações articulares, alongamentos e
massagem
35 min. | 60€

relaxante, numa floresta de lavanda perfumada, realizada com óleo mágico.
25 min. | 40€
controla a oleosidade, devolvendo o equilíbrio natural da pele.

35 min. | 45€

Banho “Pequena Sereia” / “Nemo” - Momento intimista e envolvente com o seu

bebé, numa banheira, com os benefícios da água termal aliados à estimulação neurossensorial. Termina com uma hidratação rica e suave para uma pele macia e protegida.

Tratamentos de Corpo
Esfoliação Corporal - Renova a sua pele deixando-a suave e aveludada.

Opcional - Sinergia de óleos essenciais para a desobstrução das vias
respiratórias do bebé.
Até aos 4 anos 25 min. | 25€

Com hidratação profunda - 50 min. | 85€

Osteopatia Pediátrica - Reequilibre as funções do organismo do bebé numa

35 min. | 50€

Uma Pele de Sonho - Liberta o seu rosto e corpo de impurezas e agressões
externas, deixando-os nutridos, leves e aveludados.

80 min. | 110€

Frescura da Montanha - Indicado para pernas, ativa a circulação sanguínea e

linfática, eliminando as toxinas do corpo e reduzindo a retenção de líquidos.
40 min. | 60€

Tratamento Anti Celulítico - Movimentos drenantes que ajudam a reduzir o tecido

sessão calma e personalizada, para um bom desenvolvimento e crescimento.
Até aos 4 anos 25 min. | 45€

Vichy Chuva Mágica - Duche com jatos de água mágicos, num profundo oceano
azul, com massagem às pernas e costas.

Dos 5 aos 12 anos 15 min. | 30€

OsteoKids - Tratamento completo que regula os sistemas fisiológicos da criança
proporcionando-lhe um bem-estar duradouro.

adiposo, controlam a celulite e devolvem firmeza à sua pele.
70 min. | 115€
Pack 4 Tratamentos | 300€

Dos 5 aos 12 anos 25 min. | 50€

Tratamentos Spa Termal
Duche Vichy - Duche com jatos de água termal e massagem manual às pernas e

Tratamentos de Rosto

costas, em simultâneo.

4 mãos 25 min. | 60€
2 mãos 15 min. | 40€

Vichy Esfoliante Serra do Açor

4 mãos 25 min. | 65€

Vichy Frescura do Alva
Vichy Aconchego do Alva

4 mãos 25 min. | 65€

Cuidado Lifting - Um ritual de beleza antioxidante e anti-idade onde a pele é
alisada, tonificada e as rugas ficam visivelmente reduzidas.

50 min. | 95€

Cuidado Pele Oleosa - Cuidado eficaz para as imperfeições cutâneas, secreções
sebáceas e reequilíbrio das funções da pele.

50 min. | 65€

Cuidado Pele Sensível - Cuidado calmante e regenerador que reforça os meios de
defesa naturais da pele, promovendo uma sensação de conforto.

50 min. | 65€

Cuidados Ares da Serra - Tratamento especialmente indicado para peles normais
a desidratadas que devolve hidratação, luminosidade e conforto.

50 min. | 60€

Cuidado no Masculino - Tratamento de rosto que elimina sinais de fadiga, torna a
pele mais suave e flexível, com aspeto renovado, fresco e energizado.

50 min. | 60€

4 mãos 25 min. | 65€

Banheira de Hidromassagem - Banho onde a sua pele beneficia das
propriedades da água termal.

15 min. | 30€

Banho Serra do Açor

15 min. | 35€

Banho Frescura do Alva

15 min. | 35€

Banho Aconchego do Alva

15 min. | 35€

Duche Escocês - Projeção de um jato de água quente que gera uma massagem
Condições: Obrigatório marcação prévia, para mais informações contacte a Receção do Spa. A não
comparência no horário agendado sem cancelamento antecipado implica a cobrança de 50% do
valor do tratamento. Os valores podem sofrer alterações.

profunda, melhorando a circulação sanguínea e aumentando a tonicidade muscular.
12 min. | 25€

Pack Termal - Beneficie das propriedades da água termal, com Duche Vichy, Duche
Circular, Duche Escocês e Banheira de Hidromassagem.

60 min. | 90€

