RITUAIS DE ASSINATURA
VIAGEM PELO ATLÂNTICO � 50 min
75€
Uma massagem exclusiva com velas aromatizadas com óleos essenciais, com efeito
hidratante e relaxante.Inclui limpeza e máscara facial hidratante.
VIAGEM AO ORIENTE � 50 min
75€
Um ritual efetuado com canas de bambu aromatizadas com óleos essenciais, para um efeito
drenante e relaxante. Uma viagem para os apreciadores de massagens profundas e vigorosas.
VIAGEM À TAILÂNDIA � 50 min
75€
Uma viagem sensorial com afloramentos, pressões e estiramentos, numa massagem com
pindas de sal e lavanda, para eliminar a tensão e equilibrar energias.
VIAGEM À ÍNDIA � 80 min
95€
Um ritual completo de relaxamento corporal de origem indiana, que inclui esfoliação corporal
e massagem com aromas de cedro e patchouli e um envolvimento em manteiga de karité,
óleo de gérmen de trigo e lótus sagrado.
VIAGEM À POLINÉSIA � 80 min
95€
Um ritual que junta beleza e bem-estar, constituído por uma esfoliação de óleo de coco, areia
branca de Bora Bora e massagem com óleo de monoi e baunilha. Termina com a aplicação
de um óleo com partículas nacaradas para um efeito de luminosidade instantâneo.

MASSAGENS
MASSAGEM EUROTEL � 50 min
Massagem personalizável com efeitos relaxantes e hidratantes.

70€

38€ | 65€
MASSAGEM RELAX � 25/50 min
Massagem com óleos essenciais relaxantes, que restabelece o equilíbrio do corpo e da
mente.
40€ | 70€ | 90€
MASSAGEM PROFUNDA COSTAS/CORPORAL � 25/50/80 min
Massagem aos tecidos profundos, ideal para aliviar o stress e a tensão muscular.
45€
REFLEXOLOGIA PODAL � 40 min
Tratamento cujo principal objetivo é atuar na prevenção e na correção de disfunções do corpo,
através de pressão nas zonas reflexas dos pés.
80€
MASSAGEM COM PEDRAS QUENTES � 75 min
Uma massagem relaxante que utiliza a energia térmica das pedras basálticas, penetrando
profundamente nos músculos e promovendo um estado de relaxamento intenso.
65€ | 85€
DRENAGEM LINFÁTICA � 50/80 min
Massagem com técnica específica de drenagem ao longo do sistema linfático, extremamente
eficaz para diminuir a retenção de líquidos. Ideal para pernas inchadas e cansadas.
70€
PRÉ-MAMÃ � 50 min
Massagem com técnicas de relaxamento para ajudar a libertar as tensões lombares,
combinando movimentos drenantes para o alívio da retenção de líquidos.

TRATAMENTOS DE CORPO
ESFOLIAÇÃO CORPORAL � 25 min
Esfoliação corporal com areia, sal e casca de coco com extratos de baunilha.

35€

50€
TRATAMENTO PERNAS CANSADAS � 45 min
Tratamento realizado com óleos refrescantes e revigorantes nas pernas e pés, para diminuir o
cansaço e a fadiga muscular.
65€
ENVOLVIMENTO DE ALGAS � 50 min
Envolvimento de algas com ativos marinhos naturais que atuam em profundidade para
desintoxicar, reafirmar e adelgaçar o corpo.
70€
TRATAMENTO ANTI-CELULITE � 50 min
Um tratamento que potencia a eliminação de toxinas, melhora a circulação e diminui a
retenção de líquidos, purificando o organismo e reduzindo a celulite.

TOQUES ESSENCIAIS
SPA MANICURE, SPA PEDICURE E EPILAÇÃO

TRATAMENTOS FACIAIS
98€
ANTI-AGING � 80 min
Rico em ativos marinhos é um tratamento rejuvenescedor luxuoso com técnicas manuais.
80€
LIMPEZA PROFUNDA � 80 min
Para todos os tipos de pele, limpa em profundidade e descongestiona os poros, deixando
a pele equilibrada e pronta para combater o stress e as agressões ambientais. Inclui extração.
75€
HIDRATAÇÃO INTENSA � 50 min
Específico para peles secas e desidratadas, restaura a elasticidade da pele, hidrata e
proporciona uma sensação de frescura e leveza.
75€
PELES SENSÍVEIS � 50 min
As texturas ultra-suaves deste tratamento suavizante permitem um conforto imediato das
peles sensíveis, diminuindo a hipersensibilidade, tensões e fragilidade capilar.
75€
PURIFICANTE � 50 min
Indicado para peles oleosas e problemáticas, este tratamento ajuda a limpar profundamente
a pele, regulando o seu funcionamento normal e evitando a formação de impurezas.
75€
DESINTOXICANTE HOMEM � 50 min
Tratamento de rosto especialmente concebido para a pele masculina. É personalizado
consoante as necessidades concretas de cada tipo de pele, enquanto desintoxica e dá
energia.

INFORMAÇÕES GERAIS
HORÁRIO
Segunda a Sábado das 09h00 - 20h00
Domingo das 09h00 - 19h00
ENTRADA DIÁRIA ÁREA VITALITY
Adultos - 7,50€
Crianças dos 4 aos 14 anos - 4€
Crianças dos 0 aos 3 anos - gratuito
Acesso exclusivo a hóspedes do hotel.
Uso obrigatório de touca - 3€
A compra de um tratamento isenta o pagamento de entrada.
GINÁSIO
Gratuito para os hóspedes do hotel.
ZEN ATMOSPHERE
O ambiente de Spa é de puro relaxamento e tranquilidade. Por favor, respeite o direito à
privacidade e serenidade de todos os clientes e hóspedes em todas as áreas do Spa, Área
Vitality e ginásio.
OBJETOS PERDIDOS OU ACHADOS
O Spa não se responsabiliza por objetos de valor perdidos em qualquer momento nas suas
instalações. Todos os objetos encontrados serão entregues na receção do hotel.
CONTACTOS
Tel.: +351 281 956 689
E-mail: wellness@eurotel-altura.com
www.eurotel-altura.com

HOW TO SPA
ESCOLHER E MARCAR UM RITUAL
Se precisar de ajuda na seleção do seu tratamento, contacte por favor a receção do Spa.
Detalhes adicionais poderão ajudá-lo a decidir consoante os objetivos a alcançar. Todos os
tratamentos estão sujeitos a marcação prévia.
SPA CHECK-IN
Aconselhamos que chegue pelo menos 10 minutos antes da hora marcada, para que possa
aproveitar as instalações do Spa e preencher o questionário de saúde. Uma chegada tardia irá
limitar a sua experiência.
POLÍTICA DE CANCELAMENTO
A não comparência sem aviso prévio ou desmarcação inferior a 6 horas implica o pagamento
de 100% da experiência.
SILÊNCIO
O seu momento no Spa é suposto ser uma experiência relaxante, por isso pedimos que
desligue o telemóvel e zele pela tranquilidade na zona de circulação e dentro das salas
de tratamento.
CONDIÇÃO FÍSICA
Ao fazer a sua marcação, informe-nos por favor de qualquer condição de saúde, alergias ou
lesões que possam afetar ou mesmo impossibilitar a escolha do seu tratamento.
GRÁVIDAS
Temos tratamentos específicos para as futuras mamãs ou mães que ainda estejam a amamentar.
A nossa equipa do Spa pode ajudá-la a escolher o tratamento mais adequado para si durante
este tempo especial.

