A FILOSOFIA DO SPA | THE PHILOSOPHY OF OUR SPA

O MELHOR DA NATUREZA
À beira-rio, na paz dos voos de flamingos, existe um outro mundo, longe do barulho e do tumulto, das
obrigações e do stress. Um local para recarregar energias e aproveitar para relaxar o corpo e a mente.
Em conexão completa com a natureza da região, o Praia do Sal SPA oferece tratamentos que aproveitam
as riquezas dos ingredientes, tais como as lamas, o sal e as ervas aromáticas.
O Praia do Sal SPA foi pensado para o seu bem-estar, com profissionais capazes de transmitir este conceito,
oferecendo um serviço de qualidade. Deixe-se envolver pelo charme autêntico e pelas nossas tradições.

•

THE BEST OF NATURE
By the riverside, in the peace of flamingos’ flights, there is another world, away from noise and turmoil, from obligations and
stress. A place to recharge and enjoy, relaxing your body and mind.
In complete connection with the nature of the region, Praia do Sal SPA offers treatments that take advantage of the richness
of the local ingredients, such as mud, salt and aromatic herbs.
Praia do Sal SPA was designed for your well-being, with professionals able to transmit this concept, offering a quality service.
Immerse yourself in authentic charm and our traditions.
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UM SPA QUE ALIA
MODERNIDADE A BEM-ESTAR
Um local completo que trata não só do seu relaxamento, mas também da sua imagem e da sua forma,
tendo em consideração o seu estilo de vida.
A influência do Spa no hotel prolonga-se à beira rio, nos quartos e apartamentos, graças ao seu lado tranquilo
e relaxante. A arquitectura requintada com forte presença de luz natural e transparência, envolve todos os
espaços ligados ao relaxamento, enquanto a aliança entre vidro, materiais e texturas nobres devolvem a
vitalidade. O Praia do Sal SPA dispõe de uma piscina coberta aquecida, jacuzzi, sauna, banho turco e duche
de contraste. É composto també por uma sala Fitness equipada e quatro salas de tratamentos.
Baseamos a nossa filosofia no atendimento personalizado a cada um dos nossos clientes. Os tratamentos
individuais, assim como todos os programas de Spa, são pensados à medida das suas necessidades,
garantindo uma experiência de qualidade com resultados notórios. Desfrute dos tratamentos e serviços
exclusivos que o nosso espaço tem para lhe oferecer, assim como do nosso jardim interior único que
garantem um momento de puro relaxamento.

•

A SPA THAT ALLIES
MODERNITY WITH WELL-BEING
A perfect place to take care not only of your relaxation, but also of your image and shape, taking into account your lifestyle.
The influence of the Spa in the hotel extends on the riverside, in the rooms and apartments, thanks to its peaceful and relaxing
side. The refined architecture with strong presence of natural light and transparency involves all relaxation spaces, while the
alliance between glass, noble materials and textures restores vitality. Praia do Sal SPA has an indoor heated pool, jacuzzi,
sauna, Turkish bath and contrast showers. It also comprises a fully equipped Fitness room and four treatment rooms.
We base our philosophy on personalized service to each of our customers. Individual treatments as well as all Spa programs
are tailored to your needs, ensuring an experience of excellence with notorious results. Enjoy the exclusive treatments and
services that our space has to offer, as well as our unique indoor garden that guarantees a moment of pure relaxation.

TRATAMENTOS DE ASSINATURA | SIGNATURE TREATMENTS

LAMA DIVINA
75€ | 60MIN

ENVOLVIMENTO DE LAMA
REAFIRMANTE E DESINTOXICANTE
Um presente da Natureza. Este tratamento de envolvimento usa a lama como principal ingrediente. Com
princípios ativos marinhos muito ricos em minerais, o envolvimento tem propriedades reafirmantes,
desintoxicantes e adelgaçantes que previnem a flacidez cutânea e melhoram o tónus da pele. Em resultado,
proporciona um verdadeiro efeito cocoon que irá estimular e reafirmar a pele e apoiar na recuperação do
aspeto e firmeza da mesma.

•

DIVINE MUD
75€ | 60MIN

REAFFIRMING AND DETOXIFYING MUD
A gift from Nature. This special treatment uses mud as the main ingredient. Its marine active ingredients are very
rich in minerals and provides reaffirming, detoxifying and slimming properties that prevent skin flaccidity and improve
skin tone. As a result, it delivers a true cocoon effect that will stimulate and reaffirm the skin and support its recovery
appearance and firmness.
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GRÃO DE SAL
75€ | 60MIN

TRATAMENTO COM FLOR DE SAL
Tratamento rejuvenescedor. Consiste essencialmente numa esfoliação com sal da região e óleos essenciais,
permitindo a regeneração da pele, através da remoção de células mortas e impurezas cutâneas. O beneficio
da ativação da circulação sanguínea trazido pela massagem, devolve à pele hidratação e tonicidade. Permite
também remineralizar o corpo e estimular as defesas imunitárias.

•

GRAIN OF SALT
75€ | 60MIN

FLEUR DE SEL TREATMENT
Rejuvenating treatment. It essentially consists of an exfoliation with local salt and essential oils, allowing the skin to
regenerate by removing dead cells and skin impurities. This massage will stimulate the blood circulation, bringing
hydration and tone back to the skin. It also helps to remineralize the body and stimulate immune defenses.
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MASSAGEM DOS MOINHOS
INDIVIDUAL – 80€ | 60 MIN
CASAL – 150€ | 60 MIN

MASSAGEM RELAXANTE AROMÁTICA
Da colheita do arroz nasceu esta massagem relaxante e suavizante. Aplicada com movimentos que embalam
e acalmam o corpo para um bem-estar imediato, atenua os pontos de tensão e traz-lhe um envolvente
sentimento de paz graças à aromaterapia dos óleos essenciais. Neutraliza também os efeitos do stress
acumulado, enquanto o poder hidratante do óleo de arroz nutre a sua pele de forma única.

•

MILLS MASSAGE

INDIVIDUAL – 80€ | 60 MIN
COUPLE – 150€ | 60 MIN
AROMATIC RELAXING MASSAGE
This relaxing and soothing massage was born from the rice harvest. Applied with rocking movements that soothe the body
for an immediate sensation of well-being, it also alleviates tension points and brings you a peace feeling thanks to the
aromatherapy of essential oils. This massage also neutralizes the effects of a cumulated stress, while the power of moisturizing
rice oil nourishes your skin in a unique way.
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MASSAGEM DAS CARAVELAS
INDIVIDUAL – 80€ | 60 MIN
CASAL – 150€ | 60 MIN

Recupere a sua energia vital. Massagem que nos transporta para o Oriente através da fusão de duas técnicas
tradicionais, uma japonesa pela pressão com os dedos “Shiatsu”, e outra indiana, esta considerada a ciência
da vida “Ayurveda”. Terapias que promovem a sensação de bem-estar, ativam a circulação sanguínea, atenuam
dores de cabeça, dores musculares, rigidez nas articulações e melhoram a qualidade do sono. Atuam sobre
a saúde física, psíquica e mental.

•

CARAVEL MASSAGE

INDIVIDUAL – 80€ | 60 MIN
COUPLE – 150€ | 60 MIN
Recover your vital energy. This massage transports you to the Orient through the fusion of two traditional techniques:
a Japanese one that uses pressure with fingers “Shiatsu”, and an Indian one, that is considered to be the science of life
"Ayurveda". These therapies promote the feeling of well-being, activate blood circulation, alleviate headaches, muscle pain,
stiffness in the joints and improve quality of sleep. They also act on physical and mental health.
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DELICADEZA DO ARROZAL
INDIVIDUAL – 90€ | 60 MIN
CASAL – 170€ | 60 MIN

TRATAMENTO DE ROSTO REJUVENESCEDOR
O arroz, utilizado há milénios nos rituais de beleza asiáticos, potente antioxidante que retarda o envelhecimento cutâneo e protege a pele, é perfeito para as peles sensíveis e maduras. O Gua Sha, cujos beneficios
vão desde o alisamento de rugas e marcas de expressão, aumento da firmeza e tonicidade da pele, é ainda
muito eficaz na redução de inchaços devido à drenagem linfática que exerce. Utilizados em conjunto na
massagem facial deste tratamento, tornam-se o par ideal para a estimulação da microcirculação, minimizar
o cansaço (zona dos olhos em particular), e contribuir para o rejuvenescimento da cútis.

•

RICE FIELD DELICACY

INDIVIDUAL – 90€ | 60 MIN
COUPLE – 170€ | 60 MIN
REJUVENATING FACIAL TREATMENT
Rice, used for ages in Asian beauty rituals, has a powerful antioxidant that protects the skin and slows down skin aging. It is
perfect for sensitive and mature skin. The Gua Sha, whose benefits range from the smoothing of wrinkles and expression
marks, increased firmness and tone of the skin, is also very effective in reducing swelling due to the lymphatic drainage
it exerts. Used together for this face massage treatment, it becomes the ideal combination for stimulating microcirculation,
minimizing tiredness (eye area in particular), and contributing to the rejuvenation of the skin.

TRATAMENTOS FACIAIS | FACIAL TREATMENTS

MASSAGEM AROMÁTICA
DE ROSTO
INDIVIDUAL – 60€ | 45 MIN
CASAL – 110€ | 45 MIN

TRATAMENTO DE ROSTO
ADEQUADO A TODAS AS PELES
Um tratamento dedicado à massagem que tem como objetivo
proporcionar prazer e descontração. Este tratamento original
combina os benefícios da massagem com as texturas dos
óleos, produtos de aromaterapia 100% naturais, que serão
personalizados em função do seu tipo e estado de pele. Este
tratamento único e indulgente é uma resposta muito atual
centrada no bem-estar para garantir conforto, relaxamento
e revitalização. A pele recupera a elasticidade, o brilho e fica
extremamente sedosa.

•

AROMATIC FACE MASSAGE
INDIVIDUAL – 60€ | 45 MIN
COUPLE – 110€ | 45 MIN
FACIAL TREATMENT
SUITABLE FOR ALL SKINS
A special massage that aims to provide pleasure and relaxation. This
original treatment combines the benefits of the massage with the
textures of the oils, 100% natural aromatherapy, which will be
personalized depending on your skin type and condition. This unique
and indulgent treatment focuses on delivering well-being to ensure
comfort, relaxation and revitalization. The skin regains its elasticity,
shine and remains extremely silky.

ELIXIR DE JUVENTUDE

INDIVIDUAL – 90€ | 80 MIN
CASAL – 170€ | 80 MIN
Um tratamento anti-idade preventivo para todas as peles
cansadas, que estimula as funções vitais da pele do rosto e
permite repor os ativos rejuvenescedores necessários. Luta
eficazmente contra os sinais do tempo e preserva a beleza,
prolongando a juventude do rosto. A pele fica aveludada,
regenerada e remodelada, graças a este tratamento reparador
de prestígio, baseado na aplicação de uma máscara difusora
de luminosidade.

PUREZA COMPLETA
70€ | 60 MIN

LIMPEZA DE ROSTO
Tratamento essencial que permite uma limpeza integral da
pele em profundidade para uma epiderme perfeitamente
purificada e desintoxicada. O tom da pele fica uniforme e a
sua textura refinada.

•

•

COMPLETE PURITY

YOUTH ELIXIR

FACIAL CLEANSING

INDIVIDUAL – 90€ | 80 MIN
COUPLE – 170€ | 80 MIN
A preventive anti-aging treatment for all kinds of tired skin. It stimulates
vital facial skin functions and allows you to replenish the active necessary
rejuvenators. It also fights effectively against the signs of time and preserves beauty, prolonging youth the face. The skin gets velvety, regenerated and remodeled, thanks to this prestigious reparative treatment,
based on the application of a luminosity diffusing mask.

70€ | 60 MIN

Essential treatment for a deep skin cleaning in order to get a perfectly
purified and detoxified epidermis. The skin tone gets uniform and its
texture refined.

TRATAMENTOS CORPORAIS | BODY TREATMENTS

MASSAGEM GEOTERMAL

DRENAGEM LINFÁTICA

MASSAGEM COM PEDRAS QUENTES

MASSAGEM SUAVE

Um tratamento de corpo extremamente agradável e eficaz
com um efeito desintoxicante e drenante nos tecidos, devido
a uma estimulação profunda do metabolismo. Um decréscimo
nas dores musculares e articulações, e o equilíbrio dos sistemas
primários do corpo: cardiovascular, muscular e nervoso. Em
resumo, um profundo estado de relaxamento e harmonia das
energias emocionais, mentais e físicas.		

Um sistema linfático saudável é necessário para manter os tecidos livres de excesso de água e lípidos. Esta massagem auxilia
a estimulação da linfa, fluído corporal que percorre os nossos
músculos e órgãos, aportando-lhe nutrientes, anticorpos e
outros constituintes imunológicos para as nossas células.
Tratamento indicado para problemas de retenção de líquidos
e de pernas inchadas.		

•

•

GEOTERMAL MASSAGE

LYMPHATIC DRAINAGE

HOT STONE MASSAGE

SOFT MASSAGE

An extremely pleasant and effective body treatment with a detoxifying
and draining effect in the tissues due to the deep stimulation metabolism.
The results will show a decrease in muscle pain and joints, and the
balance of systems of the body: cardiovascular, muscular and nervous.
In short, a profound state of relaxation and harmony of emotional
energies, mental and physical.

A healthy lymphatic system is necessary to keep tissues free of excess water
and lipids. This massage helps to stimulate the lymph, body fluid that runs
through our muscles and organs, providing nutrients, antibodies and other
immunological constituents to our cells. This treatment is indicated for
those with fluid retention problems and swollen legs.

80€ | 60 MIN

80€ | 60 MIN

70€ | 60 MIN

70€ | 60 MIN
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MASSAGEM ADELGAÇANTE
70€ | 45 MIN

MASSAGEM INTENSA
Desenvolvida especificamente para atingir as áreas vulneráveis: ancas, coxas, pernas e abdómen. Utiliza a massagem
anti-celulítica que permite desencadear a eliminação de
gordura, drenar e embelezar a textura da pele, ajudar a redefinir
os contornos e a eliminar os depósitos de gordura. Para
excelentes resultados adelgaçantes, este tratamento deve ser
repetido regularmente, 2 a 3 vezes por semana, num máximo
de 3 a 5 semanas.			

•

SLIMMING MASSAGE
70€ | 45 MIN

INTENSE MASSAGE
Specifically developed to reach the vulnerable areas: hips, thighs, legs and
abdomen. This treatment uses an anti-cellulite massage that triggers
the elimination of fat, drainage and beautify the skin texture, helping to
redefine the contours and eliminate fat accumulation areas. For excellent
slimming results, this treatment should be repeated regularly, 2 to 3 times
a week, for a maximum of 3 to 5 weeks.

MASSAGEM TERAPÊUTICA
LOCAL – 50€ | 30 MIN
COMPLETA – 80€ | 60 MIN

DESCONTRACTURANTE
(COSTAS, PESCOÇO E OMBROS)
Terapia que atua ao nível do sistema músculo-esquelético do
corpo, concentrando-se principalmente na coluna e nos seus
efeitos sobre o sistema nervoso. Proporciona a recuperação
gradual de lesões, tonificação, regeneração, flexibilidade muscular e reabilitação motora.

•

THERAPEUTIC MASSAGE
LOCAL – 50€ | 30 MIN
COUPLE – 80€ | 60 MIN

DECONTRACTURING
(BACK, NECK AND SHOULDERS)
This therapy works at the level of the musculoskeletal system of the body,
focusing mainly in the column and its effects on the nervous system. It
provides gradual recovery from injuries, toning, regeneration, muscle
flexibility and motor rehabilitation.

MASSAGEM INDIANA

MASSAGEM PERNAS E PÉS

(ESCALPE, PESCOÇO E OMBROS)

Tratamento de massagem de ativação e relaxamento com
aplicação específica nas pernas e nos pés. Tem como objetivo
a ativação e a estimulação da circulação sanguínea, proporcionando uma verdadeira sensação de leveza e bem-estar nas
pernas e nos pés pesados ou cansados.		

45€ | 30 MIN

Inspirada em técnicas Orientais, esta massagem de aromaterapia foi desenvolvida especificamente para a cabeça (cabelo
e couro cabeludo), pescoço e ombros. O resultado é uma descontração profunda, libertação do stress e reequilíbrio dos
fluxos de energia.				

•

INDIAN MASSAGE
45€ | 30 MIN

(SCALP, NECK AND SHOULDERS)
Inspired by Oriental techniques, this aromatherapy massage has been
developed specifically for the head (hair and scalp), neck and shoulders.
The result is deep relaxation, release from stress and rebalance of
energy flows.

45€ | 30 MIN

•

LEGS AND FEET MASSAGE
45€ | 30 MIN

Activation and relaxation massage treatment with specific application
on the legs and feet. Its goal is the activation and stimulation of blood
circulation, providing a true feeling of lightness and well-being in the
legs and heavy or tired feet.

TRATAMENTOS ESSENCIAIS | ESSENTIAL TREATMENTS

TRATAMENTOS MANICURE/PEDICURE
EMBELEZAMENTO DE UNHAS - MÃOS
EMBELEZAMENTO DE UNHAS - PÉS
TRATAMENTO PRAIA DO SAL SPA MANICURE *
TRATAMENTO PRAIA DO SAL SPA PEDICURE *

15€ | 30 MIN
25€ | 60 MIN
30€ | 60 MIN
40€ | 90 MIN

* Praia do Sal SPA Manicure/Pedicure – Inicia-se com um banho de imersão em óleos
drenantes e relaxantes, seguido por uma exfoliação à base de sal e mel, deixando a
pele hidratada. É finalizado com uma massagem revigorante, estimulando a circulação
e nutrindo a pele.

•

MANICURE/PEDICURE TREATMENTS
NAIL BEAUTIFICATION – HANDS
NAIL BEAUTIFICATION – FEET
PRAIA DO SAL SPA MANICURE TREATMENT *
PRAIA DO SAL SPA PEDICURE TREATMENT *

15€ | 30 MIN
25€ | 60 MIN
30€ | 60 MIN
40€ | 90 MIN

* Praia do Sal SPA Manicure / Pedicure - Starts with an immersion bath in draining and relaxing
oils, followed by an exfoliation based on salt and honey, leaving the skin hydrated. It ends with an
invigorating massage, stimulating circulation and nourishing the skin.
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DEPILAÇÃO A CERA
PERNA INTEIRA
MEIA PERNA
BRAÇO
VIRILHA COMPLETA
VIRILHA BIKINI
VIRILHA NORMAL
AXILAS
BUÇO / MENTO
EMBELEZAMENTO DE SOBRANCELHAS
COSTAS
PEITO

25€ | 45 MIN
15€ | 30 MIN
15€ | 30 MIN
15€ | 30 MIN
12€ | 20 MIN
9€ | 15 MIN
9€ | 20 MIN
6€ | 15 MIN
8€ | 15 MIN
20€ | 30 MIN
25€ | 40 MIN

•

WAX DEPILATION
WHOLE LEG
HALF LEG
ARM
WHOLE GROIN
GROIN – BIKINI
GROIN – NORMAL
ARMPITS
UPPERLIP / CHIN
EYEBROW BEAUTIFICATION
BACK
CHEST

25€ | 45 MIN
15€ | 30 MIN
15€ | 30 MIN
15€ | 30 MIN
12€ | 20 MIN
9€ | 15 MIN
9€ | 20 MIN
6€ | 15 MIN
8€ | 15 MIN
20€ | 30 MIN
25€ | 40 MIN

PACKS DE TRATAMENTOS DE SPA | SPA TREATMENT PACKS

Consulte todos os nossos Packs de
Tratamentos de Spa disponíveis na
nossa receção. Desde propostas de
tratamentos para a sua rotina diária,
assim como para grandes ocasiões
profissionais ou pessoais.
See all our Spa Treatment Packs available
at our reception. From treatment proposals
for your daily routine to treatments for big
professional or personal occasions.

CIRCUITO DE HIDROTERAPIA | HYDROTHERAPY CIRCUIT

DESFRUTE DE UMA SENSAÇÃO
DE RELAXAMENTO PROFUNDO
O nosso circuito proporciona uma experiência dedicada ao
seu bem-estar, onde a água é utilizada para relaxar e revigorar
o corpo e a mente. A sauna e o banho turco, em ambientes
quentes e húmidos, purificam o organismo e reduzem o stress.
Os duches sensoriais promovem variações de temperatura
onde jatos de água a diferentes intensidades massajam o corpo com vigor despertando os sentidos. Já na nossa piscina
interior aquecida encontrará jatos, cascatas e jacuzzis que
oferecem uma sensação de puro relaxamento e descanso.

•

ENJOY A DEEP STATE
OF RELAXATION
Our circuit provides a unique experience dedicated to your well-being,
where water is used to relax and invigorate your body and mind. The
sauna and Turkish bath, in hot and humid atmospheres, purify the
body and reduce stress. Sensory showers promote temperature variations where jets of water at different intensities massage the body with
vigor, awakening the senses. In our heated indoor pool you will find
jets, waterfalls and jacuzzis that offer a feeling of pure relaxation
and rest.

GINÁSIO | GYMNASIUM

MODERNO E SUSTENTÁVEL
O nosso ginásio é o primeiro em Portugal a estar totalmente
equipado com a marca NOHrD, cujos equipamentos apresentam um design vistoso em madeira, sendo fabricados
artesanalmente e com respeito pelo meio ambiente. A madeira
utilizada para fabrico provém de florestas geridas de maneira
sustentável, e toda a casca de madeira que sobre no fabrico é
reaproveitada e usada para energia nas instalações. Os equipamentos em si não utilizam eletricidade e são desenhados para
funcionarem com o estilo e intensidade de exercício que o
utilizador impõe, resultando num treino mais eficaz em comparação com equipamentos motorizados: sendo a queima de
calorias aumentada em mais 30%.

•

MODERN AND SUSTAINABLE
Our gym is the first in Portugal to be fully equipped with the NOHrD
brand, whose equipment has a striking design in wood, entirely manufactured by hand and with respect for the environment. The wood used
for manufacturing comes from sustainably managed forests, and any
wood bark that is left over during manufacture is reused for energy
in the facilities. The equipment itself does not use electricity, and is
designed to work with the style and intensity of the exercise that the
user imposes, resulting in a more effective training compared to
motorized equipment: the calorie burning is increased by another 30%.
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