
Renew 
 
Tratamentos faciais 
 

 
Reviderm 
 
Clássico                     60min. / 100€ 
Ideal para activar a pele cansada e madura, tornando-a macia e 
rosada.   
 

Anti-idade          95min./  175€ 
Com microdermabrasão e colagénio. Retarda o processo de enve-
lhecimento da pele. 
  

Regeneração celular I        90min./   160€ 
Com microdermabrasão e ultra-som. Estimula, remove as células 
mortas e regenera a pele exigente. Facilita a absorção dos agentes 
activos, tornando a pele rosada, macia e radiante.  
 

Relaxamento e efeito lift          120min./  200€ 
Este tratamento com microdermabrasão, ultra som, colagénio e 
produtos especiais estimula e regenera a pele exigente. Tratamen-
to anti-idade com um efeito semelhante ao Botox.    
 
 
Payot  
 
Ritual energizante                   60min./  80€ 
Para a pele fatigada, com falta de energia e vitalidade. Estimula os 
tecidos cutâneos e dá luminosidade ao rosto.  
 

Ritual correcção das linhas de expressão         75min./  90€ 
Pensado nas mulheres a partir dos 30 anos, quando aparecem os 
primeiros sinais de envelhecimento. Para todo o tipo de pele. Age 
sobre as rugas e melhora o relevo cutâneo. 
  

Ritual lift                    75min./  90€ 
Para a pele madura e com falta de firmeza. Actua sobre as rugas e 
falta de tonicidade. Indicado para as mulheres com mais de 45 
anos.  
 

Ritual Premium           60min./  80€ 
Especialmente adaptado às necessidades e características específi-
cas da pele dos homens. Limpa em profundidade, desintoxica e 
purifica a epiderme e regenera os tecidos.  

 

Relax 
 
Massagens 
 
Massagens individuais 
Sueca            30min./   55€ 
            60min./   80€ 
 
Anti-celulite            45min./   70€ 
Balinesa           75min./ 110€ 
Javanesa           75min./ 110€ 
Manawa           60min./   95€ 
Lomi-lomi           75min./ 110€ 
Lomi-lomi com 4 mãos         60min./ 130€ 
Toque da natureza (com pedras quentes)        30min./   60€
            75min./   90€ 
 
Symphony (anti-stress)         75min./   95€ 
Scent & sense (aromaterapia)        60min./   85€ 
In heaven (cabeça e rosto)         30min./   50€ 
Cabeça, pescoço e ombros         45min./   65€ 
Pré-mamã           45min./   70€  
Pantai luar (pindas de ervas e óleos quentes)      30min./   60€
            45min./   80€ 
 
Tuina            75min./ 115€ 
Reflexologia           45min./   65€ 
            60min./   80€ 
 
Drenagem linfática          30min./   55€ 
            60min./   80€ 

 
Massagens para casais  
(inclui 2 flutes de espumante & chocolates) 
 
Sueca            75min./ 190€ 
 
Toque da natureza (com pedras quentes)        75min./ 190€ 
 
Symphony (anti-stress)         75min./ 190€ 
 
Scent & sense (aromaterapia)        75min./ 190€ 
 

 

Pamper 
 
Tratamentos corporais 
Envolvimentos no Soft Pack 
Pétalas de rosas         45min./   55€ 
Cleópatra           45min./   55€ 
Aloe vera          45min./   60€ 
Algas           50min./   60€ 
Lama           50min./   55€ 
Mosto de vinho         50min./   55€ 
 

Balneoterapia 
Eucalipto          30min./  45€ 
Ervas           30min./  43€ 
Mosto de cerveja         30min./  43€ 
Bolus alba com after eight        30min./  45€ 
 

Esfoliações na marquesa Hamam 
Sal & óleo         20min./   40€ 
Bolus alba com leite de cabra      30min./   45€ 
Bolus alba natural com flores      30min./   45€ 
Enzimática com papaia e ananás      30min./   50€ 
 

Banho com lama no Rasul 
1 pessoa         40min./   55€ 
2 pessoas         50min./   90€ 
(Inclui uma aplicação de óleos especiais) 
 

Pacotes anti-celulite 
Envolvimento em algas no Soft Pack   
e massagem anti-celulite       90min./ 110€ 
Esfoliação, máscara e massagem 
anti-celulite        105min./ 150€ 
 

Tratamentos de cosmética 
 

Manicure 
Normal          30min./  45€ 
Normal com tratamento de parafina      50min./  70€ 
Deluxe (esfoliação, máscara, massagem e verniz)     90min./  90€ 
Aplicação de verniz         15min./  15€ 
 

Pedicure 
Normal      60min./ 62.50€ 
Normal com tratamento de parafina      80min./ 75€ 
Deluxe (esfoliação, máscara, massagem e verniz)     90min./ 95€ 
Aplicação de verniz         15min./ 15€ 
 

Moldagem  - Sobrancelhas                 15min./  20€
           



Regras do Spa 
Reserva dos tratamentos 
A reserva dos tratamentos está sujeita à disponibilidade dos terapeutas. 
Pedimos-lhe que a faça, no mínimo, com 24 horas de antecedência. 
Chegada ao Spa  
Para que tenha tempo de se preparar para o seu tratamento aconselhamos 
que chegue ao Spa 30 minutos antes deste ter início. Se chegar atrasado/a 
a duração do seu tratamento será reduzida para que o próximo cliente não 
tenha de esperar.  
Duração dos tratamentos 
A duração dos tratamentos corporais inclui o tempo do duche (antes/
depois). 
Política de cancelamento 
Poderá cancelar o seu tratamento, sem custos adicionais, 24 horas antes. 
Cancelamentos sem aviso prévio de 24 horas ou não comparência será 
cobrado 50% do valor do tratamento.  
Pagamento 
O pagamento deverá ser feito antes do tratamento iniciar. Poderá fazê-lo 
em dinheiro, cartão de crédito/multibanco, cheque ou, se estiver hospeda-
do no nosso hotel, por débito na sua conta. 
Saúde 
Antes do seu tratamento ter início pedir-lhe-emos para preencher um 
questionário de saúde. Por favor informe-nos se tiver algum problema de 
saúde. Massagens e tratamentos estimulantes não são recomendados 
durante as primeiras 12 semanas de gestação.  
Restrição de idade 
Crianças com idade inferior a 16 anos não podem fazer tratamentos nem 
usar as facilidades do Spa. 
Espaço e vestuário 
À chegada ser-lhe-á dado um roupão, uma toalha e chinelos. Por favor 
tome um duche antes de usar a piscina interior, sauna finlandesa, banho 
turco, jacuzzi e piscina de imersão. Use a toalha na sauna finlandesa para 
isolar o seu corpo dos estratos de madeira. É obrigatório o uso de roupa e 
calçado desportivo enquanto estiver a treinar na sala de fitness. Não é 
permitido fazer nudismo em nenhuma área do Spa. 
Objectos de valor 
Recomendamos que deixe os seus objectos de valor no seu quarto de 
hotel ou fechados no seu cacifo. Não nos responsabilizamos pela perda 
ou furto dos mesmos. 
Etiqueta  
Ajude-nos a proporcionar um ambiente tranquilo e relaxante. 
Para não incomodar os outros clientes pedimos-lhe que fale baixo e que 
evite usar aparelhos eletrónicos em todas as áreas do spa. 
Lista de preços 
Todos os tratamentos, pacotes e preços estão sujeitos a alterações sem 
qualquer aviso prévio. Com a publicação desta lista as anteriores deixam 
de ser válidas. Os preços apresentados foram submetidos ao I.V.A. 
 
 

 
Relaxing Can Be...Just Splendid! 

 
 
 
 

 
Entradas no SPA  
Hóspedes do hotel - dia inteiro        22.50€ 
Não Hóspedes - dia inteiro                                                   27.50€ 
A partir das 17:00h - exclusivo para hóspedes do hotel            12.50€ 
Cartão de 10 entradas (máx. 3 pessoas)    190.00€ 
 

Acesso à piscina interior, jacuzzi, sauna finlandesa, banho turco, 
gruta de gelo, duche das sensações, piscina de imersão, sala de 
relaxamento e sala de fitness. 
Inclui um roupão, uma toalha, chinelos e uma chave para um caci-
fo para usar durante o período de utilização das facilidades. O chá, 
a água mineral são oferta do spa. Os tratamentos não estão incluí-
dos.  
 

Observações 
Entrada no Spa gratuita se o valor total do tratamento for igual ou 
superior a 39.00€ (por pessoa e já com os descontos aplicados). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

RELAXING  
CAN BE… 
JUST 
SPLENDID. 

 
Horário de funcionamento: 
Segunda-feira a Domingo: 10:00 – 19:00 
 

Por favor consulte o nosso placard para eventuais 
alterações. 
 

Reservas 
Tel.: + 351 291 930 442 (ext. 4120) 
Email: spa@quintasplendida.com 
 

     


