
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTS PERFORMANCE  5 NOITES 
 

A equipa técnica do Palácio Estoril Wellness Center está empenhada em  ajudá-lo a atingir os seus objetivos de 
fitness e atletismo e proporcionar um ambiente de treino seguro, divertido e educacional para todas as idades e 
níveis. Após uma avaliação inicial abrangente, um programa personalizado será implementado de forma a ajudá-lo 
a alcançar e superar os seus objetivos físicos, aumentando seu bem-estar geral. 
 

O programa SPORTS PERFORMANCE inclui: 
 5 noites de estadia num quarto Duplo Superior 

 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 SPORTS PERFORMANCE, por pessoa: 

-1 Consulta de Biofeedback (Medicina Quântica)  

-1 Sessão de Osteopatia 

-1 Consulta de Nutrição Desportiva Funcional  

-2 sessões de Personal Training no Ginásio 

-1 Sessão Privada de Pilates Reformer  

-1 Sessão de Medicina Tradicional Chinesa 

-1 Duche Massagem Vichy + 1 Duche de Jacto  

-1 Massagem de Reflexologia 

-3 Aulas em grupo de HidroBike 

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  € 1.063                  € 1.198     € 1.333 

Preço por pessoa em quarto INDIVIDUAL Superior € 1.468                   € 1.738     € 2.008 

 
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 Osteopatia: Este tratamento manipulativo irá remover os bloqueios, restaurar a mobilidade e reequilibrar os 

sistemas músculo-esquelético e sacro-craniano. 
 

-1 Consulta de Nutrição Desportiva Funcional: Nesta consulta a Nutricionista irá começar por um diagnóstico Nutricional 

centrado no paciente, visando a melhoria da performance desportiva, aliada à promoção, manutenção e recuperação do estado 
nutricional e da saúde.  
 

-2 Sessões de Personal Training no Ginásio: Estas sessões de treino personalizado serão realizadas no nosso Ginásio 

devidamente equipado. 

-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 específicas de cada aluno.  

 
-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. 
 
-1 Duche Massagem Vichy com óleos essenciais: Massagem corporal acompanhada de jactos de baixa pressão. Este tratamento 

tem uma acção sedativa e calmante promovendo o relaxamento e o alívio do stress.  

-1 Duche de Jacto: Este tratamento consiste num jacto de água regulável em pressão e temperatura. Ideal para Revitalizar, tonificar os 

músculos e activar a renovação celular ao mesmo tempo que estimula a circulação sanguínea e o retorno venoso com consequentes efeitos 
anti-celulíticos.  

 
-1 Massagem de Reflexologia: A Reflexologia baseia-se no principio de que cada órgão interno do corpo está representado na planta 

dos pés por meio de terminações nervosas. Ao estimular esses pontos através de massagens a energia será desbloqueada e volta novamente 
a fluir, condição essencial para restabelecer a saúde e o bem estar físico e psíquico. 

 

-3 aulas em grupo de HidroBike: É uma das actividades com mais alto gasto calórico e que ajuda na redução da celulite. 

Graças às propriedades físicas da água, a actividade de hidrobike pode ser considerada a forma de exercício mais saudável, 
confortável e seguro. 
 
 
 
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. 


