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O bem-estar
mais perto de si.

Well-being
closer to you.

Cuidadosamente
concebidas
para
cuidar de corpo, mente e alma, as Termas
de Luso proporcionam uma experiência
verdadeiramente única, num conceito
multissensorial que explora o encanto
dos 5 sentidos.
Para além dos rituais de um Spa clássico,
o Spa Termal explora ainda os benefícios
terapêuticos da Água Termal de Luso. É
um verdadeiro refúgio, num ambiente
de plena tranquilidade, conforto e
elegância.
Cada tratamento é um convite para
relaxar, revitalizar e rejuvenescer.
Deixe-se envolver por uma atmosfera
cuidadosamente
preparada
para
despertar todos os sentidos: das cores
aos aromas, da arquitetura à decoração,
tudo foi criado especialmente para levar
o corpo, a mente e a alma a desfrutar
o prazer e a beleza de um thermal &
medical spa.
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Atinja
a plena
harmonia
através
dos nossos
Rituais.

Carefully designed to treat Body, Mind
and Soul, TERMAS DE LUSO affords a
complete relaxation and well-being that
provide a unique experience, according
to a multisensory concept which explore
the five senses elegance.
Besides offer all rituals of a classic
Spa, the Thermal Spa also explores the
therapeutic benefits of Luso Thermal
Water. A real haven tucked away in an
atmosphere of total tranquillity, comfort
and elegance.

Achieve full
harmony
through
our Body
and Face
Rituals.
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Each treatment is an invitation to relax,
revitalize and rejuvenate. Let yourself
be enveloped by an atmosphere
carefully prepared to awaken all senses:
from the colours to the aromas, from
the architecture to the decoration,
everything has been especially created
to take the body, mind and spirit to enjoy
the pleasure and beauty of a thermal &
medical Spa.
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01
Rituais Termas de Luso
Termas de Luso Rituals
01 Luso Sensations
02 Radiant Skin
03 Detox Wrap and Massage
04 Wine Emotions

01 Luso Sensations

02 Radiant Skin

03 Detox Wrap and Massage

04 Wine Emotions

01
Luso Sensations

Detox Wrap & Massage

Sinta o Poder da Água / Feel the Power of Water

Adelgaçante Corpo - Desintoxicante / Drenante / Adelgaçante
Body Slender - Detoxifying / Draining / Slimming

Uma experiência verdadeiramente
relaxante e revigorante, que alia
os poderes terapêuticos da Água
Termal de Luso, às propriedades
hidratantes e rejuvenescedoras
dos polifenóis da uva.
Os benefícios da Água Termal de Luso proporcionam um relaxamento total do corpo e um alívio
imediato do stress. Relaxe e disfrute da Água
Termal através do Circuito Acqua Sensations,
associado à Hidromassagem e ao Duche de Vichy
com Massagem, e cuide do seu rosto através do
Express Facial Wine. O corpo encontra o equilíbrio e o rosto fica iluminado e hidratado.

A truly relaxing and invigorating experience that combines the therapeutic
powers of Luso Thermal Water with the
hydrating and rejuvenating properties of
grape polyphenols. The benefits of Luso
Thermal Water provide total body relaxation and immediate relief from stress.

Prepare a sua pele para receber
todos os benefícios de uma
máscara desintoxicante.

Prepare your skin to receive all the benefits of a detoxifying mask, followed by an
anti-cellulite massage with draining and
detoxifying essences that allows tone and
slim your silhouette.

Seguida de uma massagem anti-celulítica com
essências drenantes e desintoxicantes que permite tonificar e adelgaçar a sua silhueta.

Duração / Time

Preço / Price

135 minutos

110,00 €

Duração / Time

Preço / Price

120 minutos

140,00 €

Radiant Skin

Wine Emotions

Facial Anti-stress

Vinoterapia Corporal e Facial - Hidratante / Suavizante / Tonificante
Body And Facial Vinotherapy - Moisturizing / Softening / Tonificant

Uma limpeza profunda para peles
desequilibradas que necessitem
de cuidado extra.

A deep cleaning to unbalanced skins that
require extra care. A treatment that will
meet your needs and wants, returning to
face brightness and reducing the signs of
fatigue.

Um tratamento que vai ao encontro das suas
necessidades e carências, devolvendo ao rosto
luminosidade e reduzindo os sinais de fadiga.
Duração / Time

Preço / Price

75 minutos

110,00 €

Um ritual único que utiliza os
polifenóis da uva.
Renda-se à Vinoterapia e desfrute deste ritual
único que utiliza os polifenóis da uva, antioxidantes capazes de combater os radicais livres, com
efeitos hidratantes, relaxantes, revigorantes e
rejuvenescedores.

A unique ritual that uses grape
polyphenols. Surrender to Vinotherapy
and enjoy this unique ritual that uses
the grape polyphenols, antioxidants
capable of fighting free radicals, with
moisturizing, relaxing, invigorating
and rejuvenating effects.
Duração / Time

Preço / Price

120 minutos

150,00 €

02
Rituais de Rosto
Face Rituals

01 Especial Para Ele / Special for Him
02 Pureza Extrema / Extreme Purity
03 Nutrição Profunda / Deep Nourishment
04 Segredos Da Juventuide / Secrets of Youth

01 Especial Para Ele / Special for Him

02 Pureza Extrema / Extreme Pureness

03 Nutrição Profunda /
Deep Nourishment

04 Segredos Da Juventuide /
Secrets of Youth

02
Especial Para Ele

Nutrição Profunda

Tratamento Facial Masculino / Men’s facial treatment

Peles Secas E Sensíveis / Dry and Dehydrated Skins

Purificante e hidratante.

Tratamento específico para peles
secas, desidratadas e sensíveis.

Special For Him

Este tratamento especial para homens, limpa a
pele em profundidade, permitindo-lhe recuperar
toda a frescura e hidratação.

Deep Nourishment

Purifying and moisturizing.
This special treatment for men, deeply
cleans the skin, allowing to restore freshness and hydration.

Specific treatment for dry and dehydrated skin. It uses natural plant extracts that
nourish and deeply protect the skin.

Utiliza extratos naturais de algas, que nutrem e
protegem a pele em profundidade.

Duração / Time

Preço / Price

Duração / Time

Preço / Price

60 minutos

75,00 €

60 minutos

75,00 €

Pureza Extrema

Segredos da Juventude

Peles Mistas E Oleosas / Mixed and Oily Skin

Anti Envelhecimento / Anti-aging

Extreme Pureness
Tratamento para peles mistas
e oleosas.
Através da utilização de produtos à base de algas
e argila, é possível controlar o excesso de brilho
e oleosidade da pele. No fim do ritual, a pele fica
matificada e mais uniforme.

Secrets of Youth

Treatment for mixed and oily skins.
Through the use of products based on
algae and clay, it is possible to control the
excess of shine and oiliness of the skin.
At the end of the ritual, the skin becomes
matified and more uniform.

A combinação de movimentos
na massagem de rosto e a
utilização de Complexo
Substitutivo Marinho.

The combination of massage movements
in the face using essential oils, redefine
facial contours, making it more smooth
and firm. The skin ends clean, soft and
rejuvenated.

Com poder redensificante e tensor, redefinem os
contornos do rosto, tornando-o mais liso e firme.
A pele termina limpa, suave e rejuvenescida.

Duração / Time

Preço / Price

Duração / Time

Preço / Price

60 minutos

75,00 €

60 minutos

85,00 €

03
Rituais de Corpo
Body Rituals

01 Drenagem Linfática Manual / Manual Lymphatic Drainage
02 Ambiente de Sais / Salt Ambience
03 Bálsamo Hidratante / Moisturizing Balm
04 Leveza Beleza / Lightness and Beauty
05 Anti-Celulite / Anti-Cellulite

01 Drenagem Linfática Manual /
Manual Lymphatic Drainage

03 Bálsamo Hidratante /
Moisturizing Balm

04 Leveza Beleza /
Lightness and Beauty

02 Ambiente de Sais / Salt Ambience

05 Anti-Celulite / Anti-Cellulite

03
Drenagem Linfática Manual

Leveza e Beleza

Drenante / Adelgaçante / Draining / Thinning

Antioxidante / Firmeza / Antioxidant / Firming

Manual Lymphatic Drainage
Massagem com pressões suaves
ao longo de todo o corpo.
Com ação direta na circulação linfática e venosa,
estimulando as defesas imunitárias e ajudando na
eliminação de toxinas.

A massage with smooth pressures all
over the body with a direct effect in lymphatic and venous circulation, stimulating immunity defenses and helping
to eliminate toxins.
Duração / Time

60 minutos

Preço / Price

65,00 €

Lightness and Beauty
Combinação perfeita
de ingredientes ativos
antioxidantes que estimulam
as funções de drenagem
do organismo.
Durante o tratamento é aplicada uma máscara
depurativa e adelgaçante. A pele fica mais lisa,
revigorada, firme e hidratada.

With antioxidant active ingredients,
this treatment gives you soft, smooth
and firm skin, with exfoliation, mask
and moisturizing.
Duração / Time

Preço / Price

60 minutos

90,00 €

Ambiente de Sais
Salt Ambience

Esfoliação Nutritiva / Nourishmente Exfoliation

Esta mistura de sais com
ação protetora, hidratante e
regeneradora, deixa a sua pele
nutrida, acetinada e radiante.
Os sais esfoliam eficazmente a pele e proporcionam uma agradável sensação de frescura. O
corpo fica suavemente esfoliado, dos ombros aos
pés, deixando a pele como nova.

This salts mixture with protective, moisturizing and regenerating action, leaves
your skin nourished, silky and radiant.

Duração / Time

Preço / Price

45 minutos

60,00 €

Anti-Celulite
Anti-Cellulite

Bálsamo Hidratante
Moisturizing Balm

Drenante / Desintoxicante / Draining / Detox

Nutritivo / Hidratante / Nourishing / Moisturising

Ritual de corpo para uma total
hidratação da pele.
Inicia-se com uma esfoliação completa ao corpo,
seguindo-se a aplicação de uma máscara corporal rica e hidratante. No final, é aplicado um leite
corporal ultra hidratante. A pele fica luminosa,
nutrida e macia, com um toque de seda.

Body ritual with exfoliation, mask and
hydration, prepared to provide a luminous, nourished and soft skin.

Duração / Time

Preço / Price

60 minutos

85,00 €

Para gorduras localizadas, este
tratamento prepara a pele para
receber todos os benefícios
dos óleos essenciais com ação
drenante e desintoxicante.
Como complemento, a massagem modeladora localizada, ajuda a eliminar a celulite, pois
aumenta a circulação sanguínea e linfática das
zonas críticas. Além de diminuir os nódulos da
celulite, melhora a sua aparência.

For localized fat, this treatment prepare
the skin to receive all the benefits of
essential oils with draining
and detoxifying action.

Duração / Time

Preço / Price

90 minutos

120,00 €

04
Rituais a Dois
Rituals for Two

01 Mergulho Pais & Filhos / Parents & Kids Immersion
02 Massagem Pedras do Sol / Sun Stones Massage
03 Mergulho Relaxante / Relax Immersion
04 Mergulho Nutrição extrema / Extreme Nourishment Immersion
05 Massagem Total Relax / Total Relax Massage

03 Mergulho Relaxante /
Relax Immersion

01 Mergulho Pais & Filhos /
Parents & Kids Immersion

02 Massagem Pedras do Sol /
Sun Stones Massage

04 Mergulho Nutrição extrema /
Extreme Nourishment Immersion

05 Massagem Total Relax /
Total Relax Massage

04
Mergulho Pais & Filhos

Mergulho Nutrição Extrema

Nutritivo / Hidratante / Nourishing / Moisturising

Esfoliação corporal com ação
regeneradora, seguida de um
ritual de banho calmante e
de uma massagem relaxante com
óleos hidratantes, que deixam
a pele nutrida e transmitem um
relaxamento profundo e um bemestar geral.

Extreme Nourishment Immersion

Parents & Kids Immersion

Uma experiência de Spa única que A unique Spa experience that brings
together parents and kids.This ritual
junta Pai/Mãe e Filho/Filha.
Este ritual, composto por um banho no nosso
jacuzzi e uma massagem adaptada aos mais
pequenos, permite relaxar e divertirem-se numa
experiência inesquecível.

consists of a bath in our jacuzzi and
a massage adapted to the little ones.
It allows you to relax and have fun in
an unforgettable experience.

Body scrub with regenerative action,
followed by a soothing ritual bath
and a massage with moisturizing oils,
that leaves the skin nourished
and transmit a deep relaxation and
general well-being.

Duração / Time

Preço / Price

Duração / Time

Preço / Price

60 minutos

120,00 €

110 minutos

220,00 €

Massagem Pedras do Sol
Sun Stones Massage
A utilização de pedras quentes
sobre os músculos, aliada aos
benefícios da massagem manual,
acalma e alivia pontos de tensão,
criando uma profunda sensação
de bem-estar.

The use of hot stones in the muscles,
combined with manual massage benefits, soothes and relieves stress points,
creating a profound sense of well-being.
Duração / Time

Preço / Price

75 minutos

130,00 €

Mergulho Relaxante

Massagem Total Relax

Um banho aromático seguido
de uma massagem relaxante
de movimentos ritmados para
restaurar o seu equilíbrio interior.

Uma massagem harmoniosa
de movimentos ritmados,
concebida para lhe proporcionar
tranquilidade ao corpo mente
e alma.

Relax Immersion

Total Relax Massage

An aromatic bath followed by a relaxing
massage with rhythmic movements
to restore your inner balance.

Duração / Time

Preço / Price

80 minutos

150,00 €

A harmonious massage with rhythmic
movements, designed to give you peace
of body, mind and soul.

Duração / Time

Preço / Price

60 minutos

115,00 €

05
Rituais com Água
Water Rituals

01 Duche de Agulheta / Jet Shower
02 Hidromassagem / Hydro-massage
03 Duche Vichy com Massagem de Costas / Vichy Shower with Back Massage
04 Duche Vichy com Massagem Geral / Vichy Shower with Full Massage
05 Duche Vichy Chuva Hidratante / Vichy Shower with Scrub and Massage

03 Duche Vichy com Massagem
de Costas / Vichy Shower with Back
Massage

01 Duche de Agulheta / Jet Shower

02 Hidromassagem / Hydro-massage

04 Duche Vichy com Massagem Geral /
Vichy Shower with Full Massage

05 Duche Vichy Chuva Hidratante /
Vichy Shower with Scrub and Massage

05
Duche Vichy
com Massagem Geral

Duche de Agulheta
Jet Shower

Duche filiforme de alta pressão
com efeito tonificante. Promove
uma profunda sensação
de relaxamento e bem-estar.

Filiform high pressure shower with toning effect. It promotes a deep sense
of relaxation and well-being.

Duração / Time

Preço / Price

7 minutos

15,00 €

Vichy Shower with Full Massage
Duche que associa jatos
abundantes de água termal
a uma massagem manual geral,
produzindo bem-estar
e relaxamento total.

Hidromassagem

Shower associating abundant jets of
thermal water with a general manual
massage, producing a total relaxation.

Duração / Time

Preço / Price

30 minutos

40,00 €

Hydro-massage

A imersão em banheira com
massagem de água termal torna
a pele macia e proporciona um
bem-estar geral.

Immersion in a bath with water massage
leaves the skin soft and provide a general
welfare.

Duração / Time

Preço / Price

15 minutos

20,00 €

Duche Vichy
com Massagem às Costas

Duche Vichy
Chuva Hidratante

Duche que associa jatos
abundantes de água termal a uma
massagem manual relaxante nas
costas, produzindo um efeito
de descontração muscular.

Uma chuva termal aliada a uma
esfoliação corporal à base de sais
marinhos, deixa a sua pele suave
e macia, ideal para quem procura
conforto, relaxamento e beleza.

Vichy Shower with Back Massage
Shower that combines abundant jets
of thermal water with hand massage
on the back, producing a muscle relaxation effect.

Vichy Shower with Scrub and Massage
A thermal rain combined with a body
scrub made with sea salts, leaves your
skin smooth and soft, ideal for those
seeking comfort, relaxation and beauty.

Duração / Time

Preço / Price

Duração / Time

Preço / Price

15 minutos

30,00 €

30 minutos

45,00 €

06
Rituais Express
Express Rituals

01 Quick Massage / Quick Massage
02 Massagem Have a Break / Have a Break Massage
03 Massagem Luso Zen / Luso Zen Massage
04 Massagem Express Costas | Pernas / Back or leg Express Massage
05 Express facial para Ela | Ele / Express facial for her | for him

03 Massagem Luso Zen /
Luso Zen Massage

01 Quick Massage / Quick Massage

02 Massagem Have a Break /
Have a Break Massage

04 Massagem Express Costas | Pernas /
Back or leg Express Massage

05 Express facial para Ela | Ele /
Express facial for her | for him

06
Quick Massage
Liberte-se das principais tensões
musculares localizadas na zona
das costas, ombros e pescoço com
esta rápida e eficiente massagem.
Esta massagem é realizada sobre a roupa numa
confortável cadeira, desenhada para o efeito.
Depois da massagem vai sentir-se leve
e revigorado.

Massagem Express Costas | Pernas

Free yourself from the main muscular
tensions located in the area of the back,
shoulders and neck with this fast
and efficient massage. This massage
is performed on the clothes in
a comfortable chair, designed for this
purpose. After the massage you will feel
light and invigorating.
Duração / Time

Preço / Price

15 minutos

20,00 €

Back or leg Express Massage
Massagem especialmente
desenvolvida para o cansaço
localizado nas costas, ou nas
pernas, e que permite um
relaxamento profundo e um
bem-estar geral.

Specially developed for located fatigue
this massage on the back or on the legs,
lets to a deep relaxation and well-being.

Duração / Time

Preço / Price

25 minutos

35,00 €

Massagem Have a Break
Have a Break Massage
Massagem intensa para dissipar
as tensões acumuladas nas costas
e nos ombros.
Envolve técnicas de manipulação que atuam
sobre as camadas de tecido mais profundas para
aquecer, manipular e libertar os músculos.

An intense massage to alleviate tensions
accumulated in back and shoulders.
Engages techniques of intensive handling
that acts on the deeper layers of tissue to
warm, manipulate and release
the muscles.

Duração / Time

Preço / Price

25 minutos

35,00 €

Massagem Luso Zen

Express Facial para Ela | Ele

Especialmente criada para
combater o stress acumulado na
cabeça, rosto, pescoço e ombros
esta massagem tranquiliza
e relaxa profundamente.

Um tratamento de curta duração
que lhe proporcionará um rosto
macio e um brilho instantâneo,
devolvendo à sua pele um aspeto
saudável.

Express facial for her | for him

Luso Zen Massage

Especially created to accumulated stress
of the head, face, neck and shoulder, this
massage deeply calms and relax.

A short-term treatment that provides
a soft and healthy face with an
instant glow.

Duração / Time

Preço / Price

Duração / Time

Preço / Price

25 minutos

35,00 €

30 minutos

45,00 €

07
Rituais de Relaxamento
Relaxation Rituals

01 Wellness System Relax / Wellness System Relax
02 Massagem Luso Relax / Luso Relax Massage
03 Massagem Total Relax / Total Relax Massage
04 Massagem Desportiva / Sport Massage
05 Massagem Mãe Mimada / Pampered Mum Massage

03 Massagem Total Relax /
Total Relax Massage

01 Wellness System Relax /
Wellness System Relax

02 Massagem Luso Relax /
Luso Relax Massage

04 Massagem Desportiva /
Sport Massage

05 Massagem Mãe Mimada /
Pampered Mum Massage

07
Wellness System Relax
Combinação única entre água
e calor, que proporciona um
relaxamento para o corpo e para
a mente.
O corpo flutua, quase sem peso, na “superfície da
água”, à medida que os jatos submersos proporcionam uma hidromassagem seca.

Massagem Desportiva

Unique combination of water and
warmth, which provides relaxation for
body and mind. The body floats, almost
weightless, on the “water surface”
as the submerged jets provide
a dry hydromassage

Duração / Time

Preço / Price

30 minutos

25,00 €

Sport Massage

Especialmente concebida para
quem se dedica a práticas
desportivas, esta massagem
profunda e vigorosa proporciona
uma plena recuperação física
e um profundo bem-estar.

Specially designed for those who practice
sports, this deep and vigorous massage
provides a full physical recovery and a
profound well-being.

Duração / Time

Preço / Price

60 minutos

65,00 €

Massagem Luso Relax
Luso Relax Massage
Massagem geral que utiliza
técnicas específicas para aliviar
tensões e stress.
Restabelece o equilíbrio entre corpo e mente
e proporciona uma harmonia e bem-estar geral.

General massage to relieve tensions and
stress that uses specific technics. It provides a balance between body and mind
leading to harmony and total wellbeing.
Duração / Time

Preço / Price

40 minutos

45,00 €

Massagem Mãe Mimada

Massagem Total Relax

Pampered Mum Massage

Total Relax

Uma massagem harmoniosa
de movimentos ritmados,
concebida para lhe proporcionar
tranquilidade ao corpo mente
e alma.

A harmonious massage with rhythmic
movements, designed to give you peace
of body, mind and soul.

Destinada a grávidas, esta
massagem de movimentos muito
suaves e lentos, utiliza óleo neutro
que deixa a sua pele suave e
proporciona um relaxamento
profundo.

Destined to pregnancy, this softer massage with slow movements, using neutral
oil, leaves a smooth skin and provides a
deep relaxation.

Duração / Time

Preço / Price

Duração / Time

Preço / Price

60 minutos

60,00 €

60 minutos

60,00 €

08
Rituais Orientais
Oriental Rituals
01 Reflexologia / Reflexology
02 Massagem de Velas / Candle Massage
03 Massagem Pedras do Sol / Sun Stones Massage
04 Massagem Ayurvédica / Ayurvédic Massage
05 Massagem de Shiatsu / Shiatsu Massage

03 Massagem Pedras do Sol /
Sun Stones Massage

01 Reflexologia / Reflexology

02 Massagem de Velas /
Candle Massage

04 Massagem Ayurvédica /
Ayurvédic Massage

05 Massagem de Shiatsu /
Shiatsu Massage

08
Reflexologia

Massagem Ayurvédica

Reflexology

Técnica que consiste em aplicar
pressão em pontos específicos dos
pés, com o objetivo de promover
o relaxamento e melhorar
o bem-estar geral.

Ayurvédic Massage
Technique that consists in applying pressure on specific points of the feet, with
the objective of promoting relaxation
and improving the general well-being.

A planta dos pés representa um mapa do organismo e determinados pontos correspondem a
órgãos, a glândulas e a estruturas do corpo.
Ao pressionar estes pontos com os dedos, estimulam-se as áreas correspondentes.

Duração / Time

Preço / Price

25 minutos

40,00 €

Utilizando técnicas de massagem
com alongamentos e posições
de yoga de forma passiva,
procuramos restabelecer o seu
equilíbrio físico e energético.
Esta massagem promove um padrão respiratório
mais profundo e natural, melhora a circulação e
alivia a tensão.

Using techniques massage like stretching
and yoga positions, to restore physical balance and energy, this massage
promotes a deep breathing, improves
circulation and relieves tension.
Duração / Time

Preço / Price

60 minutos

75,00 €

Massagem de Velas
Candle Massage

Massagem manual relaxante
que utiliza óleo quente de velas
aromáticas.

Relaxing manual massage using hot
aromatic candle oil. Perfectly relaxing,
the candle balm leaves your skin soft and
hydrated, with a pleasant exotic aroma.

Perfeitamente relaxante, o bálsamo da vela deixa
a sua pele macia e hidratada, com um agradável
aroma exótico.

Duração / Time

Preço / Price

60 minutos

70,00 €

Massagem Pedras do Sol
Sun Stones Massage
A utilização de pedras quentes
sobre os músculos, aliada aos
benefícios da massagem manual,
acalma e alivia pontos de tensão,
criando uma profunda sensação
de bem-estar.

The use of hot stones in the muscles,
combined with manual massage benefits, soothes and relieves stress points,
creating a profound sense of well-being.

Duração / Time

Preço / Price

75 minutos

70,00 €

Massagem de Shiatsu
Shiatsu Massage

Esta técnica de massagem ativa
fluxos energéticos no corpo,
utilizando o dedo (shi) e a pressão
(atsu).
O Shiatsu permite-lhe recuperar a condição física,
libertando tensões acumuladas, melhorando a
postura e restabelecendo o equilíbrio entre o
corpo e a mente.

This technique of massage active the
body power flow, using finger (shi) and
pressure (atsu). Shiatsu allows you to
recover the physical condition, releasing
accumulated tension, improving posture
and restoring the balance between body
and mind.
Duração / Time

Preço / Price

60 minutos

75,00 €

09
Acqua Sensations
Acqua Sensations
Zona de excelência, para experiências de
banho e calor, que explora os benefícios
terapêuticos da Água Termal de Luso.

01 Sauna / Sauna

No mesmo espaço pode usufruir da nossa piscina interativa, com diversos tipos
de jatos e com camas de hidromassagem
subaquáticas, complementado com Sauna,
Hammam, Fonte de Gelo, Duche Suíço e
Duche Sensações.

04 Duche Suíço / Swiss Shower

Dispõe ainda de uma sala de relaxamento,
com música ambiente, onde poderá degustar diferentes Águas de Luso.

02 HAMMAM / HAMMAM
03 Fonte de Gelo / Ice Fountain
05 Duche Sensações / Sensations Shower
06 Piscina Interativa / Interactive Pool

01 Sauna / Sauna

02 HAMMAM / HAMMAM

03 Fonte de Gelo / Ice Fountain

04 Duche Suíço / Swiss Shower

05 Duche Sensações /
Sensations Shower

06 Piscina Interativa / Interactive Pool

Area of excellence for Bathing and Heat experiences, explores therapeutic benefits of
Luso Thermal Water.
In the same space you can experience our
Interactive Pool, with different types of jets
and underwater hydromassage beds, complemented with Sauna, Hammam, Ice Fountain, Swiss Shower and Sensations Shower.
It also has a relaxation room with background music, where you can taste different
Luso Waters.

09
Sauna
Técnica de sudação e relaxamento
com benefícios na hidratação
da pele e desobstrução dos
poros, aumento da circulação
sanguínea, alívio das dores
reumáticas e de coluna e no
combate ao stress.

Duche Sensações
Sweating and relaxation technique with
benefits in skin hydration and clearing
pores, increase of blood circulation,
relieve of rheumatic and spine pains
and combat stress.

Sensations Shower
Duche no qual são libertadas
essências aromo-terapêuticas em
conjunto com cromoterapia para
promover um maior relaxamento.

Shower with aromatherapeutic essences
and chromotherapy to promote a greater
relaxation.

Hammam
A ação do calor e humidade
desintoxica o organismo,
contribuindo para a redução das
gorduras e toxinas e ajudando no
controlo de peso.

The action of heat and humidity detoxifies the body, contributing to the
reduction of fats and toxins and aiding
in weight management. Activates blood
circulation and causes a larger pore
openingrevitalizing the skin and increasing its resilience. Allows the relaxation
of muscles, reduces stress and improves
breathing.

Fonte de Gelo
Ice Fountain

Após as experiências de calor, o
contraste térmico proporcionado
pela aplicação direta do gelo
sobre o corpo estimula a
circulação sanguínea e contribui
para a tonificação da pele.

Interactive Pool
Composta por camas de
hidromassagem, jatos bico de
pato, jatos de cascata e jatos
de massagem subaquática,
cujo efeito terapêutico alia
os benefícios da água termal
aquecida à hidromassagem,
permitindo o relaxamento
e oxigenação dos músculos.

After heat experiences, the thermal
contrast provided by the direct application of the ice on the body stimulates
blood circulation and helps the skin
strengthening.

Duche Suíço
Swiss Shower

Sistema de 8 jatos verticais, com
alternância de temperaturas que
vai deixar o seu corpo revigorado.

Piscina Interativa

System of 8 vertical jets with alternating
temperatures that will leave your body
invigorated.

Duração / Time

Preço / Price

30 minutos

25,00 €

60 minutos

30,00 €

90 minutos

35,00 €

120 minutos

40,00 €

With hydro massage beds, “swan” vent,
waterfall jet and sub-aquatic massage
jet, its therapeutic effects combines
the benefits of hydro massage with
the warm thermal water, allowing the
relation and oxygenation of the muscles.
The several types of jets acts under the
body zones more subject to tension and
muscles pains, producing a stimulating
or sedative effect.

