
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALÁCIO PAMPER 5 Noites  

O Palácio Estoril Hotel e o Banyan Tree Spa Estoril, vencedor do prémio Internacional Luxury Hotel Awards - Spa 
Winner 2017 como  “Best Wellness Luxury Spa”, propõem-lhe um package de Luxo para uma estadia relaxante no 
Estoril. Desperte os seus sentidos e deixe-se mimar! 

O programa PAMPER inclui: 
 5 noites de estadia num quarto Duplo Superior no Palácio Estoril Hotel, Golf & Spa  
 Pequeno almoço diário no restaurante 
 Acesso à Piscina Dinâmica do Banyan Tree Spa – Circuito HidroBanyan  – Hammam, sauna, Duches 

sensações,  jacuzzi, banho turco, hidromassagem 
 Acesso ao Ginásio com supervisão de personal trainer  

 

Programa Banyan Tree Spa PAMPER, por pessoa: 
- Uma massagem de corpo completo Toque Suave (60 minutos)  
Se aquilo que procura é uma massagem delicada, esta massagem de 60 minutos é a escolha ideal devido aos seus cuidados 
especiais e efeito calmante. Os movimentos são aplicados com a palma da mão juntamente com uma pinda impregnada de 
óleo aquecido, com reconhecidas propriedades hidratantes e macias. Ideal para grávidas e pessoas de idade mais avançada. 

 
- Um tratamento de Assinatura Banyan Tree Spa  Rainmist Tropical (120 minutos)  
Uma inovação exclusiva do Banyan Tree Spa, a experiência com o chuveiro Rainmist prepara o seu corpo para uma esfoliação 
revigorante enquanto que o chuveiro Rain Shower lhe melhora o ânimo em preparação para o tratamento corporal seguinte. 
Deixe-se mimar enquanto descontrai e relaxa no conforto das nossas marquesas. 

-Uma Massagem de corpo completo Clássica Tailandesa (60 minutos) 

Esta massagem clássica combina ligeiros alongamentos com massagens e pressão para equilibrar e estimular o fluxo de 
energia. A terapeuta utiliza técnicas tradicionais tailandesas e óleos aplicando simultaneamente movimentos profundos com a 
palma das mãos nas costas e suaves alongamentos. Perfeito para uma descontracção absoluta e maior flexibilidade. 

-Uma  Aula em grupo de YOGA no Estoril Wellness Center. 

01/01 a 30/04       01/05 a 30/06  01/07 a 30/09 

Preços 2018:   01/11 a 31/12       01/10 a 31/10 
Preço por pessoa em quarto DUPLO Superior  € 879            € 1.014     € 1.149 

Preço por pessoa em quarto INDIVIDUAL Superior €1.284            € 1.554     € 1.824 
 

Os valores apresentados são por pessoa em EURO e incluem IVA.Tratamentos do programa sujeitos a disponibilidade.  

O Hotel reserva-se ao direito de cancelar/alterar o programa sem aviso prévio. 


