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M A S S A G E N S

Massagem relaxante tem o objetivo de relaxamento corporal e diminuição de
estresse e insônia. Pode ser realizada com óleo ou creme. Através desta
terapia você sente o bem-estar consigo e com o seu corpo. Melhora a
harmonia corpórea, alivia as tensões e melhora a postura. 

Relaxing massage aims to relax the body and reduce stress and insomnia. It can be performed
with oil or cream. Through this therapy you feel the well-being with yourself and your body.
Improves body harmony, relieves tension and improves posture.

Massagem Relaxante (Relaxing)
Indicada para relaxamento / Intensidade leve a moderada
Recommended for relaxation / Light to moderate intensity

Duração 50min 
Individual R$ 280 / Dupla R$ 530
Opção de 30min para grupos

Uma vigorosa massagem que alivia pontos de tensão causados pelo estresse,
enquanto você tem uma sensação de bem-estar extremo. Após a massagem,
você tem uma deliciosa sensação de relaxamento e alívio. Muito eficiente
para dores musculares de moderada a forte intensidade na área específica
da dor. Pode ser realizada com creme ou óleo. 

A vigorous massage that relieves tension points caused by stress, while you feel a sense of
extreme well-being. After the massage, you feel a delicious sensation of relaxation and relief. Very
effective for moderate to severe muscle pain in the specific area of   pain. It can be performed with
cream or oil.

Massagem Terapêutica (Therapy)
Indicada para dores e tensões no corpo / Intensidade moderada a intensa
indicated for pain and tension in the body / Moderate to intense intensity

Duração 50min 
Individual R$ 280 / Dupla R$ 530



Massagem Terapêutica com Ventosas
(Cupping Therapy)

Duração 50min 
Individual R$ 280 / Dupla R$ 530

Indicada para dores ou tensões / Intensidade moderada a intensa
Indicated for pain or tension / Moderate to intense intensity

Cupping therapy is an oriental therapy performed through cupping. Very efficient for severe
muscle pain. During the session, a therapeutic massage is also performed in the places of pain
and tension. It can be performed with cream or oil.

Ventosaterapia é uma terapia oriental realizada através de ventosas. Muito
eficiente para dores musculares de forte intensidade. Durante a sessão
também é realizada uma massagem terapêutica nos locais de dor e tensão.
Pode ser realizada com creme ou óleo. 

Hot Stones

Duração 50min 
Individual R$ 280 / Dupla R$ 530

Indicada para relaxamento e dores no corpo/ Intensidade leve a moderada
Recommended for relaxation and body pain / Light to moderate intensity

Hot Stones is a massage with previously heated volcanic stones. The heat of the stones
produces relaxation and relieves muscle pain while energizing you. Movements are
performed with the stones and hands on the face and body with heated oil. Great suggestion
for cold days.

Hot Stones é uma massagem com pedras vulcânicas e previamente aquecidas.
O calor das pedras produz um relaxamento e alivia as dores musculares ao
mesmo tempo que energiza você. São realizados movimentos com as pedras e
mãos no rosto e corpo com óleo aquecido. Ótima sugestão para dias frios. 

Bamboo Massage

Duração 50min 
Individual R$ 280 / Dupla R$ 530

Indicada para relaxamento / Intensidade leve 
Recommended for relaxation / Light intensity

Bamboo Massage is performed with bamboos and hands on the face and body with heated oil.
It helps to combat stress, drain the lymphatic vessels and shape the body while providing
relaxation.

A Bamboo Massage é realizada com bambus e mãos no rosto e corpo com
óleo aquecido. Auxilia no combate ao estresse, na drenagem dos vasos
linfáticos e no modelamento corporal ao mesmo tempo proporcionando um
relaxamento. 

Massagem com Pindas Chinesas Aquecidas 
(Massage with Heated Chinese Pindas)

Duração 50min 
Individual R$ 280 / Dupla R$ 530

Indicada para relaxamento e dores no corpo/ Intensidade leve a moderada
Recommended for relaxation and body pain / Light to moderate intensity

Originating from oriental therapies, Chinese Pindas are cotton bundles with medicinal herbs
and essential oil. They are heated in a thermal bag and slide on the body with heated
vegetable oil. Great suggestion for cold days.

Originária das terapias orientais, as Pindas chinesas são trouxinhas de
algodão com ervas medicinais e óleo essencial. São aquecidas em bolsa
térmica e deslizam no corpo com óleo vegetal aquecido. Ótima sugestão para
dias frios. 



Massagem Detox (Detox Massage)

Duração 50min 
Individual R$ 280 / Dupla R$ 530

Indicada para desintoxicação, tonificação e edemas / Intensidade leve a moderada
Indicated for detoxification, toning and edema / Light to moderate intensity

Detox is the massage that drains and tones the tissues, relieves stress and facilitates
digestion. When performed frequently, it contributes to healthy weight loss. It is performed
on the body with specific creams.

Detox é a massagem que drena e tonifica os tecidos, alivia o estresse e facilita
a digestão. Quando realizada com frequência contribui para o emagrecimento
saudável. É realizada no corpo com cremes específicos. 

Drenagem Linfática Tradicional 
 (Traditional Lymphatic Drainage)

Duração 50min 
Individual R$ 280 / Dupla R$ 530

Indicada para desintoxicação e  edemas/ Intensidade leve 
Recommended for detoxification and edema / light intensity

Traditional lymphatic drainage is a light massage with the aim of reducing edema (swelling),
detoxifying and relaxing. Provides a feeling of relaxation and body lightness. It can be
performed in pregnant women and after surgical and aesthetic procedures.

A drenagem linfática tradicional é uma massagem leve com objetivo de
diminuir edemas (inchaços), desintoxicar e relaxar. Proporciona uma
sensação de relaxamento e leveza corporal. Pode ser realizada em gestantes e
após procedimentos cirúrgicos e estéticos. 

Reiki 

Duração 50min 
Individual R$ 280 / Dupla R$ 530

Indicada para reequilíbrio energetico / Intensidade leve 
Recommended for energy rebalancing / Light intensity

It consists of the laying on of hands to transfer energy, align and rebalance the energies of the
body and mind. Reiki works by activating and recomposing the person's vibrational energy,
also known as the aura where the energy bodies are located, subtle layers of energy that are
around the physical body.

Consiste na imposição de mãos para transferência de energia, alinhar e
reequilibrar as energias do corpo e da mente. O Reiki atua ativando e
recompondo a energia vibracional da pessoa, também conhecida como aura
onde estão localizados os corpos energéticos, camadas sutis de energia que
estão redor do corpo físico. 

Acupuntura 
(Acupuncture)

Duração 50min 
Individual R$ 280 

Indicada para relaxamento, dores no corpo, estresse, ansiedade, insônia,
emagrecimento, vícios, entre outros / Intensidade leve a moderada
Recommended for relaxation, body aches, stress, anxiety, insomnia, weight
loss, addictions, among others / Light to moderate intensity

Acupuncture is the insertion of needles into specific points on the body. It can be performed
on the ear without needles, just with crystals. A massage can be performed at the site of pain
during the session.

Acupuntura é a inserção de agulhas em pontos específicos do corpo. Pode ser
realizada na orelha sem agulhas, apenas com cristais. Pode ser realizado uma
massagem no local da dor durante a sessão. 



Spa dos pés
(Foot Spa)

Duração 50min 
Individual R$ 280 

Indicada para relaxamento e dores nos pés / Intensidade leve a moderada
Indicated for relaxation and foot pain / Light to moderate intensity

Relaxing experience aimed at the foot region, providing relief from tension and relaxation, in
addition to hydration and renewal of the feet. Exfoliation, foot scalding and foot massage or
foot reflexology are performed in this procedure.

Experiência relaxante direcionada a região dos pés, proporcionando alívio de
tensão e relaxamento, além da hidratação renovação dos pés. São realizados
nesse procedimento a esfoliação, escalda pés e massagem nos pés ou
reflexologia podal. 

T R A T A M E N T O S  F A C I A I S

Limpeza de Pele
(Skin Cleansing)

Duração 90min 
Individual R$ 190

A manual treatment to remove impurities from the face, bringing a clean, renewed and
residue-free skin. It consists of a deep treatment of exfoliation, extraction, facial mask and
sun protection.

Um tratamento manual para remover impurezas da face, trazendo uma pele
limpa, renovada e sem resíduos. Consiste em um tratamento profundo de
esfoliação, extração, máscara facial e proteção solar.

Revitalização Facial 
(Facial Hydration)

Duração 50min 
Individual R$ 190

A treatment that returns the hydration lost due to the trauma that the skin suffers daily.
Made with carefully chosen products, this treatment will bring a more elastic and hydrated
skin.

Um tratamento que devolve a hidratação perdida devido aos traumas que a
pele sofre diariamente. Realizado com produtos escolhidos cuidadosamente,
este tratamento trará uma pele mais elástica e hidratada.

Tratamento Skinceuticals 
(Skinceuticals Treatment)

Duração 90min 
Individual R$ 300

Combination of different Skinceuticals facial revitalization procedures that provide visible
improvement in fine lines, wrinkles, oiliness and acne.

Combinação de diferentes procedimetos de revitalização facial Skinceuti- cals
que proporcionam melhora visível em linhas finas, rugas, oleosidade e acne.



D A Y  S P A

Day Spa Relaxante (Relaxing Day Spa )

Duração 4h
Individual R$ 950

Enjoy a moment of your own. It provides a unique relaxation experience with a combination
of massage techniques and foot spa, ending with an excellent hydromassage bath.

Desfrute de um momento somente seu. Proporciona uma experiência única
de relaxamento com associação de técnicas de massagem, spa de pés, fina-
lizando com um excelente banho de hidromassagem. 

Day Spa Detox 

Duração 4h
Individual R$ 950

Enjoy a moment for relief by eliminating fluids and toxins. Combining drainage, foot spa, body
scrub sauna, benefiting circulation, skin improvement, tension relief and relaxation, ending
with an excellent hydromassage bath.

Desfrute de um momento de alívio, eliminando líquidos e toxinas. 
Associando drenagem, spa de pés, sauna esfoliação corporal, beneficiando a
circulação, melhora da pele, alívio de tensão e relaxamento, finalizando com
um excelente banho de hidromassagem.

Duo Day Spa 

Duração 4h
Dupla R$ 1700

A day dedicated to experiencing experiences to reconnect to the essence with someone
special. A moment of intense relaxation of body and soul, release of tension and a
gastronomic experience in a delicious lunch in the Hotel's restaurant.

Um dia dedicado à vivência de experiências para reconectar-se à essência
junto à alguém especial. Um momento de relaxamento intenso de corpo e
alma, libertação de tensões e uma experiência gastronômica em um almoço
delicioso no restaurante do Hotel.

E X P E R I Ê N C I A S

Ritual das Rosas 
(Ritual of Roses )

Duração 180min
Individual R$ 500
Duplas R$ 850

Enjoy a unique and unforgettable experience with yourself with your partner. With massages,
bath, candles, sparkling wine, rose petals and a special atmosphere for this magical moment of
deep connection.

Desfrute de uma experiência única e inesquecível consigo mesmo com seu
parceiro(a). Com massagens, banheira, velas, espumante, pétalas de rosas e
um clima especial para este momento mágico de conexão profunda.

Experiência relaxante 
(Relaxing Experience  )

Duração 120min
Individual R$ 360

Enjoy an experience that gives you a new shine to the skin with a relaxing treatment, immerse
yourself in sensations that give vitality to your body and soul.

Desfrute de uma experiência que lhe proporciona um novo brilho à pele 
com um tratamento relaxante, imergir em sensações que dão vitalidade ao 
corpo e a alma.



E X P E R I Ê N C I A S  P E R S O N L I Z A D A S

Embelezamento Tecnológico 
 (Technological Beautification)

Consultar disponibilidade

Personalized protocols with treatments with cutting-edge technologies to reduce locali- zed
fat, facial rejuvenation and sagging.

Protocolos personalizados com tratamentos com tecnologias de ponta para
redução de gordura localizada, rejuvenescimento facial e flacidez. 

Seu Dia Experience 
(Your Day Experience)

Consultar disponibilidade

A day dedicated to you and your special day. Ideal for brides, graduates and events in gene-
ral. A moment of relaxation and beautification for you to be radiant in your special event. 

Um day off dedicado à você e seu dia especial. Ideal para debutantes, noivas,
formandos e eventos em geral. Um momento de relaxamento e
embelezamento para você estar radiante no seu evento especial. 

Spa de Emagrecimento  
(Slimming Spa)

Consultar disponibilidade

A combination of treatments designed in a personalized way for each patient, including a
choice of 3, 5 or 7 days, with or without accommodation, nutritional assessment with
bioimpedance, personalized menu, physical activity, spa therapies and technologies for loss of
measures , cellulite and sagging.

Uma combinação de tratamentos projetada de forma personalizada para cada
paciente, incluido com opção de 3, 5 ou 7 dias, com opção com ou sem
hospedagem, avaliação nutricional com bioimpedância, cardápio
personalizado, atividade física, terapias de Spa e tecnologias para perda de
medidas, celulite e flacidez.


