TOP 10
Reunimos aqui os tratamentos preferidos de nossos clientes que já
incluíram em sua estadia o acesso preferencial ao SPA. Relaxe e escolha
em condições exclusivas de desconto de 20%, a melhor experiência de
SPA para você
TRATAMENTOS SUSPENSOS
Em decorrência da COVID-19 tratamentos faciais, banho em
banheira individual e em dupla estão temporariamente suspensos.
Certiﬁque-se na recepção do SPA se o tratamento que você busca
está disponível para o horário que você deseja. Para garantir
qualidade e segurança a todos, o spa reserva o direito de promover
alterações em seus serviços sem aviso prévio.
INFORMAÇÕES
Tarifas têm acréscimo de 5% (ISS).
Preço por pessoa exceto spa suíte
Preços podem sofrer mudanças sem aviso prévio.

SUPER RELAXANTE
SUPER DESCANSO /
Massagem super relaxante que se utiliza
das técnicas orientais e ocidentais para
relaxar todos os músculos, alongar
delicadamente as articulações e estimular
os pontos meridianos do corpo.
Indicado para quem está cansado física
e mentalmente. Tem grande tensão nos
ombros, pescoço e costas. Técnica Base:
balinesa, sueca, digito pressão e pedras
quentes

50 MIN R$ 324,00
R$ 259,00

BALANCE /
Massagem profunda é ideal para quem
chega de viagem ou passou o dia
desfrutando o mar e a piscina, porque
relaxa da cabeça aos pés através de
movimentos ritmados. Indicado para
quem está estressado, sem energia e vem
pela primeira vez ao spa. Técnica Base:
balinesa, tailandesa, digito pressão
e sueca.

50 MIN R$ 324,00
R$ 259,00

PEDRAS QUENTES /
Massagem relaxante que utiliza o calor das
pedras vulcânicas para relaxar músculos
das pernas, costas e braços, e acalmar
o intestino. Ganhou adeptos no mundo
todo pela agradável sensação que produz
e pelo intenso relaxamento que
proporciona. Indicado para que deseja
relaxar. Técnica Base: havaiana.

50 MIN R$ 324,00
R$ 259,00

DEEP TISSUE

50 MIN R$ 324,00
R$ 259,00

/

Massagem perfeita para homens e
mulheres, especialmente esportistas.
Alivia profundamente a tensão com
movimentos ﬁrmes e profundos feitos em
parte com o antebraço. Ativa a circulação
sanguínea deixando o corpo relaxado por
inteiro. Indicado para quem tem dores
musculares. Técnica Base: norte americana
deep tissue e sueca.
DETOX

/

Criada especialmente para devolver
leveza e sensação de bem estar numa
única sessão. Aplica um suave
bombeamento dos gânglios que auxilia
a eliminar toxinas, seguida de uma
massagem ultra relaxante. Indicado para
quem quer relaxar e drenar as toxinas.
Técnica Base: drenagem francesa,
balinesa, digitopressão e sueca.

70 MIN R$ 394,00
R$ 315,00

70 MIN R$ 394,00
R$ 315,00

70 MIN R$ 394,00
R$ 315,00

50 MIN R$ 324,00
R$ 259,00

CONFORT RELAX

/

Ideal para quem apresenta alguma
condição de saúde, mas pode usufruir
de uma massagem relaxante com toda
qualidade e segurança. Relaxa da cabeça
aos pés através de movimentos ritmados.
Indicado para quem apresenta restrição de
toque em alguma região especíﬁca do
corpo — por cirurgia ou enfermidade — e
tem a liberação médica para usufruir de
uma massagem relaxante. Técnica Base:
balinesa e sueca.

50 MIN R$ 324,00
R$ 259,00

CIRCUITO TERMAL
Começa com uma ducha europeia que
limpa e toniﬁca o corpo. De lá você
seguirá para a sauna de sua preferência
para abrir os poros e desintoxicar. Para
criar um contraste que puriﬁca o corpo,
sugerimos a imersão por um minuto no
tanque frio — técnica milenar utilizada
para contração dos vasos sanguíneos
que toniﬁca e rejuvenesce. Convidamos
você a relaxar na piscina inﬁnita do spa
e a experimentar os ‘jatos cisne’ e
‘contracorrente’ numa verdadeira
automassagem. Reserve alguns
minutos para descansar no deck até
nossa proﬁssional de spa lhe levar para
realizar uma esfoliação tropical com
massagem de espuma, inspirada nos
banhos otomanos. Ao ﬁnal você
saboreia um chá de especiarias.

60 MIN R$ 224,00
R$ 179,00

D AY S PA
ODISSÉIA DAY SPA
Inclui 9 tratamentos
Ritual de boas-vindas
Esfoliação Facial
Massagem Lifting
Máscara Antissinais
Hidratação Olhos
Esfoliação Corporal
Envolvimento Corporal
Massagem Corporal
Spa dos Pés
Spa das Mãos

240 MIN R$ 1.170,00
R$ 936,00

SEREIA DAY SPA
Inclui 5 tratamentos
Ritual de boas-vindas
Esfoliação Corporal
Envolvimento Corporal
Massagem Corporal
Spa dos Pés
Spa das Mãos

180 MIN R$ 920,00
R$ 736,00

CIRCE DAY SPA
Inclui 4 tratamentos
Ritual de boas-vindas
Esfoliação Corporal
Envolvimento Corporal
Massagem Corporal

120 MIN R$ 690,00
R$ 552,00

CHECK IN
Reserve pelo menos 30 minutos antes de seu tratamento para se
trocar e aproveitar as àreas umidas do spa. O horário do
tratamento não poderá ser estendido quando houver atraso na
chegada ao spa. A cobrança do tratamento corresponderá ao valor
integral do mesmo.
CANCELAMENTO
Pedimos que informe a recepção do spa, em consideração aos
outros hóspedes, com no mínimo 4 horas de antecedência quando
não for possível comparecer ao tratamento agendado para evitar
a cobrança de 100% do valor do mesmo como taxa de cancelamento.
AGENDAMENTO
Recomendamos que faça sua reserva com antecedência para
assegurar o dia e horário de sua preferência. Reservas podem ser
feitas por fone ou na recepção do spa.
AMENIDADES
Roupão e toalha estarão disponíveis para uso durante
a permanência no spa. Caso deseje ﬁcar com quaisquer dos itens
a cobrança dos mesmos será efetuada no check out.
JOIAS E VALORES
Por favor, deixe joias e valores guardados no cofre de seu
apartamento. O spa não se responsabiliza por objetos pessoais
perdidos em sua área.

Informações Gerais:
T: (71) 3676 8397
Horário de funcionamento: 9h ás 22h
spaconcierge@spacollection.com.br

