MASSAGENS DE CORPO
BODY MASSAGES

SPA MANICURE & SPA PEDICURE
Manicure Spa ------------------------------ 40min | 30€

Anti-Stress com Pindas ------------------ 60min | 80€
Anti-Stress with Pindas

Pedicure Spa ------------------------------ 50min | 50€

Pedras Quentes dos Açores ------------- 60min | 75€
Volcanic Stones

TRATAMENTOS FACIAIS
FACIAL TREATMENTS

Sueca Swedish --------------------------- 50min | 65€

Desintoxição Facial Facial Detox ------ 80min | 75€

Drenante ----------------------------------- 50min | 65€
Drainage Massage

Tratamento Personalizado -------------- 50min | 60€
Balancing

Relaxante --------------------------------- 50min | 55€
Relaxing
80min | 75€

EPILAÇÃO/DEPILAÇÃO
EPILATION/WAXING

Relaxante para Casal--------------------- 50min | 95€
Relaxing for Couple
80min | 120€

Epilação Completa Full Epilation -------------- 45€
Meia Perna Half Leg ------------------------------ 18€

Crianças e Adolescentes ---------------- 30min | 35€
Kids and Teens

Axila Underarm ------------------------------------ 15€
Bikini Parcial Half ---------------------------------- 15€

MASSAGENS LOCALIZADAS
LOCALIZADED MASSAGES
Descontraturante (Costas) -------------- 40min | 45€
Descontraturant (Back)
30min | 40€
Jet Lag (Pernas) -------------------------- 30min | 35€
Jet Lag (Legs)

Bikini Total Full ------------------------------------ 25€
Buço Upper Lip ------------------------------------- 5€
Sobrancelha retoque -------------------------------- 8€
Eyebrow retouching
Sobrancelha Design -------------------------------- 12€
Eyebrow Design

RITUAIS RITUALS
Escapada Relax 1 pessoa ---------------- 80min | 85€
Getaway Relax 1 person
Escapada Relax 2 pessoas ------------- 80min | 160€
Getaway Relax 2 people

REQUER MARCAÇÃO PRÉVIA COM A MÁXIMA ANTECEDÊNCIA POSSÍVEL

Segunda a Sábado das 9h30 às 19h00.

REQUIRES PREVIOUS BOOKING AS FAR IN ADVANCE AS POSSIBLE.

Monday to Saturday from 9:30 am to 7:00 pm.
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CONDIÇÕES GERAIS GENERAL CONDITIONS

ACESSO ACCESS
O Lotus SPA está aberto a hóspedes do hotel e ao público em geral, com preçário próprio para os seus
tratamentos. Crianças e jovens com idades inferiores a 14 anos só podem ser submetidos a tratamentos
do Spa quando acompanhados pelos pais. O acompanhamento por parte de outras pessoas só é permitido
no caso de o cliente ser portador de deficiência física ou mental, devidamente comprovada através de
registo médico.
The Lotus SPA is open to hotel guests and the general public, with its own price list for treatments.
Children and young people under the age of 14 years old can only undergo Spa treatments when
accompanied by their parents. Clients are allowed to be accompaniment by a second person if there is
has a physical or mental disability, duly proven through medical records.

HORÁRIO E MARCAÇÕES SCHEDULE AND APPOINTMENTS
Podemos recebê-lo/a de Segunda a Sábado, mediante marcação prévia junto da receção do hotel Azoris
Royal Garden, através do 296 307 300 ou rececao.royal@azorishotels. No dia da marcação pedimos que
confirme a sua presença na receção do hotel até 15 minutos antes da hora marcada, uma vez que
qualquer atraso irá comprometer a duração do tratamento.
We can have you Monday to Saturday, by appointment at the reception of the Azoris Royal Garden
hotel, via (+351) 296 307 300 or rececao.royal@azorishotels. On the appointment day we kindly ask you
to confirm your presence at the hotel reception up to 15 minutes before the scheduled time, as any
delay can compromise the duration of your treatment.

ETIQUETA NO SPA SPA ETIQUETTE
Pede-se tranquilidade e silêncio de forma a não perturbar tratamentos em curso, afetando assim o
ambiente relaxante do espaço. É expressamente proibido o registo de imagens, fotografias ou vídeos,
sem o consentimento prévio dos presentes e gerência.
We ask for tranquility and silence so there is no disturbance on ongoing treatments, thus affecting the
relaxing environment of the space. It is strictly forbidden to register images, photographs or videos
without the prior consent of those present and management.
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CANCELAMENTO OU REMARCAÇÃO CANCELATION OR RESCHEDULE
Pode cancelar ou reagendar a sua marcação, com a antecedência mínima de 24 horas. O não
comparecimento ou falta de aviso implica a cobrança da sessão Spa na sua totalidade.
You can cancel or reschedule your appointment at least 24 hours in advance. Failure to attend or
lack of notice implies the total charge for the Spa session.

CONDICIONANTES FÍSICAS PHYSICAL LIMITATIONS
Se sofrer de alguma doença, estiver a tomar medicação ou estiver grávida, comunique-o no
momento da sua marcação, pois alguns tratamentos poderão não ser adequados à sua condição
física.
If you are suffering from any disease, are taking medication or are pregnant, please report it at
the time of your appointment, as some treatments may not be suitable for your physical condition.
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