
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palácio DETOX - 4 noites 

O Palácio Estoril Hotel e o Estoril Wellness Center propõem-lhe um programa que visa a desintoxicação corporal, 
acrescido de um conjunto de tratamentos complementares directamente vocacionados para o seu absoluto bem-
estar.  
  

 O programa DETOX inclui:  

-4 noites de estadia num quarto Duplo Superior  

-Pensão Completa - Carta Healthy Plano alimentar Detox (Pequeno almoço, almoço e jantar) 

-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 DETOX por Pessoa: 

-Uma Consulta de Nutrição 

-Uma Avaliação da Condição Física com personal trainer 

-Uma Massagem Banyan de Corpo Inteiro à escolha (60-min)  

-Uma sessão de Medicina Tradicional Chinesa 

-Um Duche Massagem Vichy  

-Um Duche de Jato 

-Uma Hidromassagem  

-Uma Drenagem Linfática 

-Sumo Detox Diário (1/ Dia) 

-Três aulas Fitness de grupo no Estoril Wellness Center - 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  € 1.284                     € 1.392     € 1.500 

Preço por Pessoa em quarto INDIVIDUAL Superior  € 1.608                   € 1.824  € 2.040 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalhes dos seus tratamentos: 
 
-1 Consulta de Nutrição: Conhecendo o seu padrão alimentar habitual é possível identificar os hábitos que necessita corrigir 

ou adaptar às suas necessidades. A consulta de nutrição serve para regular os hábitos alimentares através de um plano alimentar 
personalizado e estruturado, para que não existam carências ou excessos nutricionais ou ainda desequilíbrios metabólicos, e 
consiga assim alcançar os seus objectivos. 

 
-1 Avaliação da Condição Física com personal trainer: Esta avaliação permite-nos conhecê-lo(a) um pouco melhor, bem 

como os seus objectivos de forma a melhor encontrar o treino adequado às suas reais capacidades.  

 
-1 Massagem de Corpo Inteiro Banyan (60-min): Experimente uma das nossas massagens e renda-se ao toque intuitivo 

das terapeutas treinadas nas Academias Banyan Tree. Escolha entre Massagem Balinesa, Deep Tissue, Toque Suave, Clássica 
Tailandesa ou Essência Tailandesa. 
  

-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: 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 Hidromassagem com massagem subaquática: Consiste numa hidromassagem direccionada a determinada zona, sendo 

a massagem executada por um balneoterapeuta durante a imersão. Associa o efeito relaxante da água com a acção tonificante 
da massagem com jacto de água. O estímulo é produzido pela temperatura da água e pela pressão sobre a zona em que incide. 
Excelente tratamento para a celulite. 
 

-1 Drenagem Linfática: Esta é uma massagem que atua diretamente no sistema circulatório e linfático. Entre as inúmeras 

vantagens conhecidas, facilita a eliminação de toxinas, gordura e líquidos acumulados, promove a melhoria da circulação 
sanguínea, atuando na prevenção e no aparecimento de derrames/varizes, facilitando também o trânsito intestinal. É um 
excelente complemento para quem quer eliminar gordura e celulite. 

 

-Sumo Detox Diário – 1 por dia 
 
-3 aulas de Grupo Fitness no Estoril Wellness Center – à sua escolha. 

 
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 & Condições aplicam-se.  


