TRATAMENTOS DE LAZER E BEM-ESTAR

Tratamentos de Lazer

Duração

Hidromassagem em Piscina

45-min.

20.00 €

Banho Turco

até 20-min.

20.00 €

Duche jacto ou leque

até 10-min.

15.00 €

Hidromassagem computorizada

10-min.

20.00 €

Hidromassagem com Duche sub-aquático

Valor/Sessão

20-min. / 40.00 €

10-min. / 25.00 €

Duche com massagem Vichy

20-min.

40.00 €

Bertholaix

10-min.

25.00 €

Estufa de vapor mãos e pés

10-min.

20.00 €

Estufa de vapor à coluna

10-min.

25.00 €

Massagem localizada com óleos essenciais

20-min.

50.00 €

Massagem geral com óleos essenciais

50-min.

65.00 €

Massagem de pernas cansadas

30-min.

40.00 €

Reflexologia

45-min.

75.00 €

Massagem desportiva

50-min.

80.00 €

30-min. / 50.00 €

Massagem Pré Mamã
Massagem craneana
Quiromassagem

Drenagem linfática manual
Sessão de Watsu

50.00 €

30-min.
30-min. / 65.00 €

60-min. / 90.00 €

Geral 60-min. / 60.00 €
50-min.

50-min. / 65.00 €

90-min. / 120.00 €

Localizada 30-min. / 45.00 €
80.00 €

Os Hóspedes do Hotel Palácio beneficiam de um desconto de 10% nos tratamentos de Lazer
ESTORIL WELLNESS CENTER
TERMAS DO ESTORIL, S.A. | AV. DE PORTUGAL, 2765-272 ESTORIL | TEL.: +351 214 658 610
GERAL@ESTORILWELLNESSCENTER.PT | WWW.ESTORILWELLNESSCENTER.PT

POR FAVOR LEIA COM ATENÇÃO

Regras do Estoril Wellness Center: De maneira a garantir que todos os utilizadores do Estoril
Wellness Center podem desfrutar plenamente do ambiente de conforto e tranquilidade, pedimos a
todos o máximo silêncio. Aconselhamos que os telemóveis e outros aparelhos electrónicos sejam
desligados.
Cheques Oferta: Ofereça aos seus familiares ou amigos um Cheque Oferta para tratamentos ou
serviços no Estoril Wellness Center. Para mais informações queira por favor contactar a recepção.
Reservas: Recomenda-se que sejam feitas marcações para tratamentos com alguma
antecedência de modo a garantir a data e horário que mais lhe agradam. Para qualquer marcação
ser-lhe-á solicitado um número de cartão de crédito.
Check In: Por favor apresente-se na recepção do Estoril Wellness Center pelo menos 15 minutos
antes da hora da sua marcação de modo a aproveitar integralmente o tempo do seu tratamento.
Horário de atendimento: O Estoril Wellness Center encontra-se aberto de segunda a sexta feira
das 08h00 às 20h30.
Recomendações: Em caso de tensão arterial elevada, problemas cardíacos, gravidez ou com
qualquer outra condição clínica é aconselhável consultar o seu médico antes de marcar os seus
tratamentos no Estoril Wellness Center. Caso sofra de alguma doença, por favor informe a sua
terapeuta.
Consumo de tabaco e bebidas alcoólicas: Não é permitido fumar ou ingerir bebidas alcoólicas
dentro das nossas instalações.
Objectos de valor: A gerência e os funcionários do Estoril Wellness Center não assumem
qualquer responsabilidade pelo desaparecimento de dinheiro ou objectos de valor dentro das
instalações do Estoril Wellness Center.
Política de Cancelamento: As marcações devem ser canceladas com 24 horas de antecedência
de maneira a podermos agendar uma nova marcação, sujeito a disponibilidade. Os cancelamentos
efectuados com uma antecedência inferior a 4 horas ficam sujeitos ao pagamento de 50% do
respectivo valor. Em caso de não comparência, o pagamento do valor total será obrigatório.
Política de Reembolso: Os programas de tratamentos e consultas de especialidade médica não
são reembolsáveis nem podem ser trocados.
Formas de Pagamento: Aceitamos pagamentos em dinheiro e em cartão de crédito. Todos os
preços estão indicados em Euros e incluem IVA. Reservamo-nos o direito de alterar os preços sem
necessidade de aviso prévio.
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