
DAY SPA KIDS
Spa das mãos + spa dos pés + pequena 

miss + massagem dos sonhos

Feita especialmente na cabeça, ombros e costas, com óleos 
aromáticos para relaxar e levar a um sono tranquilo.

MASSAGEM DOS SONHOS

Manicure infantil que cuida das unhas, de forma 
divertida com massagem hidratante nas mãos.

SPA DAS MÃOS

Pedicure infantil que cuida das unhas, de forma 
divertida com massagem hidratante nos pés.

SPA DAS PÉS

Facial hidratante para você descobrir as delicias de 
cuidar do rosto.

PEQUENA MISS

R$ 324,00
por criança

*Acrescido de 5% de ISS

TRATAMENTOS ESPECIAIS PARA MENINOS E MENINAS



Penteado + enfeite de cabeça + seleção de fantasia + 
decoração de bowl pascoa  + caça as guloseimas

Com aplicação de enfeite de cabeça.
PENTEADO 

Empréstimo de adereços tematizados para  caça 
as guloseimas.*

FANTASIA

Para marcar a data e personalizar de acordo com 
seus desenhos preferidos.

DECORAÇÃO DO BOWL

Caça as gostosuras de diferentes sabores para 
satisfazer nosso coelhinho Felicidade e você.

*A caça acontece 1 vez por dia , se informe na recepção 
os horários disponíveis para poder registrar toda 
alegria desta jornada.

JARDIM DAS GULOSEIMAS

ETIQUETAS DE SPA

R$ 284,00
por criança

*Acrescido de 5% de ISS

PÁSCOA SPA KIDS

É necessário fazer reservas?
Sim. Por favor, ligue para o ramal do spa.

Quando devo chegar no spa?
Para atendê-lo de forma relaxante, por favor, 
chegue 10 minutos antes de seu tratamento.

O que eu devo vestir para o tratamento?
Meninas deverão trazer um biquíne ou maiô e o meninos uma sunga.

Como proceder com crianças no spa?
As crianças deverão estar acompanhadas de um responsável. Não é 
permitido correr ou falar alto para garantirmos a atmosfera tranquila.

Posso usar lentes de contato no spa?
Não é necessário usar lente durante todo o tratamento. 

O que acontece se eu estou atrasado para o 
tratamento?
Devido a outras reservas, não podemos estender o seu tempo de tratamento.

Quando eu posso ligar para cancelar uma 
reserva?
Por favor, informe-nos  com seis horas de antecedência, caso 
contrário será cobrada um taxa de 50% do valor do tratamento.

Quando devo pagar o tratamento?
Você deverá assinar a comanda que será debitada direto no seu quarto.

Posso levar meu celular para o spa?
Para sua comodidade deixe seus pertences no apartamento.

Informações gerais

T: (71) 3676 8397  

        (71) 9 9614 2891

Horário de funcionamento: 9h ás 22h

spaconcierge@spacollection.com.br


