
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palácio SLIMMING - 7 Noites 
O Palácio Estoril Hotel Golf & Spa e o Estoril Wellness Center criaram para si uma proposta saudável que sugere um 
plano centrado numa alimentação equilibrada e no exercício físico regular, complementado com tratamentos 
exclusivos no Wellness Center. Este programa inicia-se com uma avaliação completa ao nível da fisiologia e nutrição 
e com acompanhamento permanente durante a sua estadia.  
 

O Programa SLIMMING inclui:  
-7 noites de estadia num quarto Duplo Superior  
-Pensão Completa (Plano alimentar Healthy / Slimming) 
-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 Slimming, por Pessoa: 
-Uma consulta de Biofeedback - Medicina Quântica  
-Uma consulta de Microscópio do Campo Escuro 
-Duas consultas de Nutrição (Inicial e final) 
-Duas sessões de Medicina Tradicional Chinesa 
-Uma avaliação da Condição Física com personal trainer 
-Duas sessões de Personal Training no ginásio 
-Dois tratamentos corporais Adelgaçantes Sothys (Programa Silhouette)  
-Um tratamento de Cavitação  
-Uma Drenagem Linfática 
-Uma massagem Vichy + Um Duche de Jacto 
-Uma imersão em banheira com massagem subaquática 
-Uma massagem Banyan Tree Spa Deep Tissue (60min) 
-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  € 2.547                    € 2.736     € 2.925 

Preço por Pessoa em quarto INDIVIDUAL Superior € 3.114                 € 3.492  € 3.870 

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 chegada. O Hotel reserva-se ao direito de cancelar/alterar o programa sem aviso prévio.                                          

Termos e condições aplicam-se 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

-Duas consultas 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. 
 

-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 avaliação da Condição Física com Personal Trainer: Um dos nossos especialistas de treino irá avaliar as capacidades físicas de cada 

cliente (flexibilidade, força e resistência) de forma a constatar em que ponto se encontra e a adequar os exercícios mais indicados, prevenindo 
assim lesões ou dores musculares.  

 
-Duas sessões de Personal Training no Ginásio:  Para objetivos concretos, resultados concretos. Uma hora com um Personal Trainer a 
monitorizar o seu treino no ginásio garante uma variedade de exercícios adaptados à sua condição física.  
 

-Dois tratamentos corporais Sothys Programa Silhueta (Anti-celulítico/Refirmante): Após a avaliação inicial da esteticista ser-lhe-ão 
propostos os 2 cuidados mais adequados para adelgaçar, refirmar e reduzir a cellulite. 
 

-Um Tratamento de Cavitação: A cavitação é o mais recente tratamento não-cirúrgico para eliminar gordura e celulite profunda. Sem dor, 

cirurgia, anestesia ou agulhas, não só elimina gordura como perde centímetros e remodela a silhueta. 
 

-Uma 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. É um excelente complemento para quem quer eliminar gordura e celulite. 

 
-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.  

 

-Um duche de Jacto: 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. 

 
-Uma Imersão com massagem subaquática: Hidromassagem direccionada a determinada zona que 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. 

 
-Uma massagem Banyan Tree Spa Deep Tissue (60-min): Uma massagem de média a forte pressão utilizando movimentos profundos 

para uma melhor recuperação da tensão muscular.  


