
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palácio DE-STRESS - 7 noites 
Num ambiente de qualidade única, seja exclusivo consigo e elimine o stress dos seus dias e da sua vida.  
O stress tem várias facetas e manifesta-se de várias formas, com sintomas físicos, psicológicos, emocionais e 
comportamentais. Por vezes de difícil diagnóstico, é facilmente acumulável e pode chegar a situações limite.  
No Palácio Estoril Hotel com o seu premiado Banyan Tree Spa e o Wellness Center irá encontrar a pausa perfeita para 
se reequilibrar, aprender a gerir o stress no seu dia a dia e a minorizar o impacto do stress na sua vida.  
 
O Programa DE-STRESS inclui:  
-7 noites de estadia num quarto Duplo Superior  
-Pensão Completa (Plano alimentar Healthy) 
-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  
-Assistência Wellness personalizada durante a sua estadia 
 

Programa DE-STRESS, por Pessoa: 
-Uma consulta de Biofeedback - Medicina Quântica  
-Uma consulta de Microscópio do Campo Escuro 
-Uma consulta de Nutrição  
-Uma consulta de Psiconeuroimunologia 
-Duas sessões de Watsu 
-Duas sessões de Medicina Tradicional Chinesa 
-Uma massagem Banyan Tree Spa Ombros & Cabeça (30min) 

-Uma massagem Banyan Tree Spa de Corpo inteiro à sua escolha (60min) 
-Um duche massagem Vichy  
-Uma imersão em banheira com massagem subaquática 
-Uma sessão privada de Yoga 
-Duas sessões privadas de Chi-Kung (QiGong)  
-Aulas Fitness em grupo diárias – 1 aula à escolha por dia (em Piscina ou Estúdio)  
 

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  € 2.585                    € 2.774     € 2.963 

Preço por Pessoa em quarto INDIVIDUAL Superior € 3.152               € 3.530  € 3.908 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os detalhes dos seus tratamentos: 
 

-Uma 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. 
 

-Uma Avaliação Microscopia de campo escuro: É um exame com microscópio do sangue vivo que permite observar os desvios da morfologia 

“normal” relativamente ao tamanho, tipo, forma, cor e atividade das células sanguíneas e correlacionar com e desequilibro bioquímicos doenças e estado de 
saúde.  

-Uma consulta de Nutrição: Esta consulta foca-se essencialmente na tomada de consciência e consequente decisão de mudar o tipo de alimentação, a 

disposição e até o estilo de vida. Inspira as pessoas a viverem de forma mais informada, a todos os níveis.  

 

-Uma consulta de Psiconeuroimunologia: Trata-se de um modelo psicoterapêutico integrativo que procura compreender e ajudar o paciente a 

despertar a uma nova consciência de saúde, através da prática do auto-conhecimento e do auto-reconhecimento. Baseia-se nas evidências científicas aportadas 
pela Psiconeuroimunologia, que explica como acontece a comunicação entre o corpo e a mente, de forma a compreender como as nossas vivências, os nossos 
pensamentos, emoções e atitudes afectam a nossa biologia e qualidade de vida. 

 
-Duas sessões de Watsu: Técnica de Hidroterapia profundamente relaxante onde os movimentos são combinados com massagens e pressões em pontos 

de acupressão fundamentados no Zen-Shiatsu, enquanto se flutua acompanhado do terapeuta numa piscina com água a 35ºC. 
 
-Duas sessões 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.  

 

-Uma massagem Banyan Tree Spa 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.  

 
-Uma massagem Banyan Tree Spa de Corpo inteiro à sua escolha (60-min): Experimente umas das nossas Massagens e renda-se ao toque 

intuitivo das terapeutas treinadas nas Academias Banyan Tree. 

 
-Um duche massagem Vichy: Massagem corporal acompanhada de jactos de baixa pressão. Este tratamento tem uma acção sedativa e calmante 

promovendo o relaxamento e o alívio do stress. 
  

-Uma imersão em banheira com massagem subaquática: Massagem corporal acompanhada de jactos de baixa pressão. Este tratamento tem uma 

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

 
-Uma sessão privada de Yoga: O Ashtanga é um sistema dinâmico de Yoga que se caracteriza pela sincronização de uma respiração consciente, ritmada 

e estável com movimentos e sequências de posturas que permitem uma profunda limpeza e desintoxicação do corpo e da mente.  
 
-Duas sessões privadas de Chi-Kung (QiGong): Chi-Kung é uma prática terapêutica em que se realizam exercícios que combinam movimento suave 

e respiração controlada, e na qual a atenção e a visualização do praticante estão concentradas nas várias partes do corpo, de modo a alterar o fluxo de energia. 
Chi Kung significa literalmente “energia” (Chi ou Qi) e “habilidade, treino” (Kung ou Gong), ou seja, treino e desenvolvimento da energia. 
 
 
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. Termos e Condições aplicam-se. 


