
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palácio WELLNESS - 5 Noites 

 O Palácio Estoril Hotel e o Wellness Center elaboraram para si este programa de 5 noites especialmente indicado 
para melhorar o seu bem-estar geral, o seu estilo de vida e optimizar a sua energia mental e física através de uma 
combinação única de tratamentos médicos e terapêuticos, tradicionais e holísticos. Graças a uma equipa 
multidisciplinar irá recuperar tranquilidade, vitalidade, prazer e saúde num programa personalizado com tratamentos 
feitos à sua medida.  

 
O Programa WELLNESS 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  
-Assistência Wellness personalizada durante a sua estadia 
 
Programa Wellness, por pessoa: 
-Uma consulta de Biofeedback - Medicina Quântica  

-Uma consulta de Microscópio do Campo Escuro 

-Uma sessão de Medicina Tradicional Chinesa 

-Uma sessão de Osteopatia 

-Uma sessão de Watsu 

-Uma avaliação da Condição Física com personal trainer 

-Uma sessão de Personal Training no ginásio 

-Uma massagem Banyan Tree Spa Deep Tissue (60-min) 

-Uma massagem Banyan Tree Spa Ombros & Cabeça (30-min) 

-Uma duche massagem Vichy 

-Um Duche de Jacto 

-Um tratamento de Beleza Facial Sothys Anti-Aging intensivo  

-Livre acesso às aulas Fitness de grupo  

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  € 1.569                      € 1.704     € 1.839 

Preço por pessoa em quarto INDIVIDUAL Superior € 1.974                     € 2.244  € 2.514 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 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.  
 

-Uma sessão de Osteopatia: É uma disciplina terapêutica que se interessa pelo organismo humano e os seus movimentos, procurando 
desbloquear as restrições de mobilidade que possam existir nos músculos, esqueleto, articulações, mas também dos órgãos internos e da parte 
sacrocraniana.  
 

-Uma sessão 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. 
 

-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.  

 
-Uma sessão 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.  
 

-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.  
 

-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.  

 
-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. 
 

-Um Cuidado Facial Intensivo Jeunesse βP3 Tri Complex™: Cuidado específico contra os sinais visíveis do envelhecimento: Rugas e 
flacidez cutânea. Este cuidado ultra-sofisticado associa produtos específicos com métodos de aplicação profissionais através de 5 etapas chave 
e não menos do que 8 formulas específicas, proporcionando um momento de relaxamento e uma pele visivelmente mais jovem.  
 

Os valores apresentados são por pessoa em EUR 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. 


