
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palácio REJUVENESCIMENTO CLÁSSICO - 7 noites 

O Palácio Estoril Hotel e o Banyan Tree Spa Estoril propõem-lhe um package de Luxo para uma estadia relaxante no 
Estoril. Relaxe com tratamentos de spa no premiado Banyan Tree Spa, ou revigore com uma sessão diária de fitness 
energizante. O rejuvenescimento começa com um refúgio no Palácio Estoril Banyan Tree Spa.  
 
O Programa Banyan Tree Spa REJUVENESCIMENTO CLÁSSICO, inclui:  
- 7 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  
 
 
Banyan Tree Spa REJUVENESCIMENTO CLÁSSICO, por pessoa:  
 
-Um tratamento de Assinatura Banyan Tree Spa Tradições Tailandesas (120-min)  

-Uma massagem de corpo inteiro Balinesa (60-min) 

-Uma massagem Ombros & Cabeça (30-min)  

-Um tratamento de Beleza Facial Rejuvenescimento (60-min) 

-Um tratamento Banyan Essencial Mãos (60-min) 

-Uma massagem Banyan aos Pés (30-min) 

-Actividade Fitness em Grupo diária no Estoril Wellness Center - 1 aula / dia em grupo à sua escolha. 

 
 

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

Preços 2019:   01/11 a 31/12    01/10 a 31/10 

 
Preço por Pessoa em Quarto DUPLO Superior  € 1.527                      € 1.716     € 1.905 
Preço por Pessoa em Quarto INDIVIDUAL Superior € 2.094                     € 2.472  € 2.850 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalhes dos Tratamentos: 
 

-Um tratamento de Assinatura Banyan Tree Spa Tradições Tailandesas (120-min):  Os suaves e terapêuticos 
alongamentos desta massagem irão aliviar as tensões internas e melhorar a flexibilidade. Sinta o calor nos seus músculos ao 
deixar-se envolver numa mistura de Ervas Tailandesas. Mergulhe num revigorante banho aromático com Gengibre e veja como 
a sua pele fica macia e luminosa.  
Esfoliante corporal de Gengibre • Tratamento Thai de Ervas quentes • Envolvimento com mistura de plantas • Massagem Clássica Tailandesa • 
Banho aromático com Gengibre 
 
-Uma massagem de corpo completo Balinesa (60-min):  Uma massagem de intensidade média a forte, onde serão 
massajados profundamente os tecidos corporais. A sua terapeuta aplicará uma pressão com as palmas das mãos e com os dedos 
em movimentos firmes, lentos e ritmados com o objectivo de melhorar a circulação, fluxo de energia e aliviar a tensão.  
 
-Uma massagem Ombros & Cabeça (30-min): Deixe que a sua terapeuta lhe retire toda a tensão e dores de cabeça com esta 
massagem localizada e melhore a sua flexibilidade e circulação sanguínea na cabeça. Esta massagem pode ser realizada com ou 
sem óleo. 
 
-Um tratamento de Beleza Facial Rejuvenescimento (60-min):  Para peles normais / mistas. Deixe que este tratamento facial 
regule e equilibre a sua pele enquanto a hidrata e nutre. O seu rosto fica radiante e com um aspecto saudável após este 
tratamento de rejuvenescimento. 
 
-Um tratamento Banyan Essencial Mãos (60-min): Mantenha as suas mãos e unhas sempre impecáveis com este tratamento 
de beleza. As unhas são limpas, cortadas e limadas como mais gostar. Banho de Mãos • Esfoliante de Mãos • Manutenção Unhas • 
Hidratação das Mãos 
 
-Uma massagem aos Pés (30-min): Mime os seus pés com esta massagem relaxante, concentrando-se nos pontos de pressão, 
para um rejuvenescimento dos músculos dos pés, desde o calcanhar até à ponta dos dedos dos pés. 
 
-Actividade Fitness em Grupo diária no Estoril Wellness Center - 1 aula / dia em grupo à sua escolha. 

 
 
 
 
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. 
Termos & Condições aplicam-se. 


