
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especial REABILITAÇÃO FÍSICA   7 NOITES 

As necessidades crescentes de uma melhor qualidade de vida e um equilíbrio entre corpo e mente justificam a 
importância de um acompanhamento integrado da saúde. O Estoril Wellness Center promove um apoio médico 
especializado, em especial a assistência em programas de reabilitação física e prevenção. Aproveite uma estadia 
saudável num dos hotéis mais elegantes e charmosos de Portugal e cuide da sua saúde. 

 

O programa de REABILITAÇÃO FÍSICA inclui: 
 7 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 Estoril – Circuito HidroBanyan: Hammam, sauna, jacuzzi, 

banho turco, hidromassagem, jactos, duches sensações 

 Acesso ao Ginásio com supervisão de personal trainer  

 

Programa REABILITAÇÃO FÍSICA, por pessoa: 

-1 Consulta de Biofeedback (Medicina Quântica)  
-1 Consulta de Medicina Física e Reabilitação  
-1 Sessão de Osteopatia 
-1  Sessão de Medicina Tradicional Chinesa 
-2 Sessões de Fisioterapia 
-2 Sessões de Hidroterapia individual (prescritas pela Médica) 
-1 Sessão Privada de Pilates Reformer 
-1 Estufa de Vapor à Coluna (ou Bertholaix) 
-1 Massagem Banyan Tree Spa Equilibrante (60-min) 
-3 Sessões em grupo de Hidroterapia 
-2 Aulas em grupo de Pilates 

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  € 1.256               € 1.445     € 1.634 

Preço por pessoa em quarto INDIVIDUAL Superior € 1.823                  € 2.201     € 2.579 

 
 

Os valores apresentados são por pessoa em EURO e incluem IVA. Tratamentos do programa sujeitos a disponibilidade. Todas as actividades devem ser 

reservadas com um mínimo de 7 dias antes da data de chegada. O Hotel reserva-se ao direito de cancelar/alterar o programa sem aviso prévio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os detalhes dos seus tratamentos: 
-1 Consulta de Biofeedback - Medicina Quântica: A Medicina Quântica resulta do mais sofisticado e moderno conhecimento 

frequencial e elétrico, que nos permite medir reações de vários parâmetros corporais, bem como estimular a sua reatividade e funcionamento 

 

-1 Consulta de Medicina Física e de Reabilitação: Também conhecida como Fisiatria, a Medicina Física e de Reabilitação é a 

especialidade médica que intervém na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças relacionadas com os nervos, músculos, articulações 
e ossos que podem produzir lesões temporárias ou permanentes.  

-1 Sessão de Osteopatia: É uma terapia manual que manipula e mobiliza algumas estruturas do corpo  para reduzir o desconforto e 

melhorar o movimento articular. Tem como objectivo melhorar o estado de saúde e mobilidade do utente, contribuindo para o bom 
funcionamento do organismo.  

 
-1 Sessão de Medicina Tradicional Chinesa: Cuidar do corpo e da mente de forma menos invasiva para o corpo, sem fármacos nem 

antibióticos, é o objectivo das terapias alternativas aplicadas pela medicina tradicional chinesa. 

 
-2 Sessões de Fisioterapia. 
 
-2 Sessões individuais de Hidroterapia: A hidroterapia proporciona exercícios agradáveis, seguros, estimulantes e eficazes. 

Melhora a capacidade cardiorrespiratória, desenvolvendo resistência física, aumentando a força muscular, flexibilidade e 
circulação sanguínea. 
 
-1 Sessão Privada de Pilates Reformer: Nesta sessão privada de Pilates, serão utilizados os aparelhos e acessórios 

originalmente projectados por Joseph Pilates de acordo com os objectivos e necessidades especificas de cada aluno.  
 
-1 Estufa de Vapor à Coluna: Aplicação de calor e vapor na região vertebral. 

 
-1 Massagem Banyan Tree Spa Equilibrante (60-min): Equilibre o seu corpo com esta massagem de 60 minutos, que é 

aplicada simultaneamente com as palmas da mão e movimentos circulares dos polegares sobre os músculos cansados, gerando 
uma sensação de descanso absoluto. 
 
-3 Sessões em grupo de Hidroterapia: A hidroterapia proporciona exercícios agradáveis, seguros, estimulantes e eficazes. 

Melhora a capacidade cardiorrespiratória, desenvolvendo resistência física, aumentando a força muscular, flexibilidade e 
circulação sanguínea. 

 
-2 Aulas em grupo de  Pilates: Descubra os benefícios das nossas aulas de Pilates para pequenos grupos. Melhore a sua 

postura, tonifique o seu corpo, relaxe a sua mente. 
 

Para reservas ou mais informações, queira por favor contactar: reservations@hotelestorilpalacio.pt  Tel.:(+351) 214 648 000 

mailto:reservations@hotelestorilpalacio.pt

