
SPA SPECIALS
ESPECIAL PARAÍSO (PARA DOIS)
SPECIAL PARADISE (FOR TWO)
Ritual de acolhimento de refl exologia podal, 
massagem relax manteiga de karité e laranja doce. 
Para fi nalizar, uma massagem oriental à cabeça 
com pindas de alfazema aquecidas.
Ritual welcoming foot refl exology, relaxing 
massage with shea butter and sweet orange. 
To fi nish, an oriental head massage with heated 
lavender pindas.

 90min  ·  € 160

AROMA DO ALGARVE · ALGARVE´S SCENT
Uma esfoliação com amêndoa e fi go e azeite 
aromatizado, uma massagem com pedras de 
basalto aquecidas e um facial ultra nutritivo.
An exfoliation with almond and fi g and aromatized 
olive oil, a massage with heated basalt stones 
and an ultra-nourishing facial.

 115min  ·  € 120

MAR PORTUGUÊS · PORTUGUESE SEA
Uma esfoliação corporal com puro sal marinho 
do Algarve, azeite e citrinos, um envolvimento 
em algas puras e uma massagem duche vichy.
A body exfoliation with pure Algarve sea salt, 
olive oil and citrus fruits, a pure seaweed wrap 
and a vichy shower massage.

 90min  ·  € 110

VENTOS DO SUL · SOUTH WINDS
Uma esfoliação  corporal  Rassoul (Marrocos) 
uma massagem aromática com pindas 
de especiarias, azeite e fi go.
A body scrub Rassoul (Morocco) an aromatic 
massage with spice pindas, olive oil and fi gs.

 90min  ·  € 100

MASSAGES
RELAX ME
Massagem lenta e profunda de aromaterapia 
Slow and deep aromatherapy massage

 50min  ·  € 65  (corpo inteiro · full body)
 30min  ·  € 40  (costas, ombros , pescoço e cabeça 

back, shoulders, neck and head) 
EXTRA: Pedras Quentes · Hot Stone Extra € +15  |  Duche Vichy  € +25

FAMILY TIME
FAMÍLIA FELIZ · HAPPY FAMILY
Duas massagens relaxantes para si e sua/seu 
fi lha/o, é quanto basta para fi carem felizes 
(criança maior de 7 anos)
Two relaxing massages for you and your child, 
that’s all it takes to make you happy 
(child over 7 years old) 

 30min  ·  € 65

FUTURA MAMÃ (GRÁVIDAS) 
FUTURE MUM (PREGNANT WOMEN) 
Massagem relaxante às costas, massagem 
drenante às pernas e um tratamento expresso 
ao rosto, resultado mamã e bebé tranquilos. 
Relaxing back massage, draining massage 
to the legs and an express treatment to the face, 
resulting mum and baby relaxed. 

 55min  ·  € 75

PARA REVIGORAR
TO REENERGIZE 

Massagem desportiva com óleos essenciais 
e alongamentos dinâmicos. (costas ou pernas)
Sports massage with essential oils and dynamic 
stretching. (back or legs)

 50min  ·  € 75    |     30min  ·  € 45

Terapia Oriental Shiatsu ou Ayurvédica 
Oreintal Therapie Shiatsu or Ayurvedic 

 75min  ·  € 80

Shiatsu na cadeira
Quick shiatsu chair massage 

 15min  ·  € 10

PARA SE MIMAR
TO PAMPER YOURSELF
PARA ELE · FOR HIM
Máscara purifi cante argila costas, massagem 
energizante costas e pernas e limpeza facial.
Purifying clay mask on the back, energize back 
and legs massage, facial cleanse to end.

 75min  ·  € 85

PARA ELA · FOR HER
Esfoliante corporal com café e laranja doce, 
hidratação corporal e express facial 
Uplifting body scrub with coffee and sweet orange, 
full body hydration and an express facial  

 75min  ·  € 85

CUDADO DE ROSTO (INSPIRADO NO MAR)
A SEA INSPIRED FACE CARE
Personalizado para si no momento. 
Inclui ainda ritual esfoliação e massagem 
refl exologia pés e mão.
Personalised for you in the moment. 
Includes also an exfoliation and refl exology foot 
and hand massage Ritual.

 60min  ·  € 70

EXTRAS
Esfoliação corporal pura da natureza 
do Algarve (amêndoa, azeite, fi go, alfarroba)
Pure nature body scrubs from Algarve 
(almond, olive oil, fi g, carob)

 30min  ·  € 40

Cuidado rosto express com uma massagem 
oriental à cabeça
Express facial with an oriental head massage

 30min  ·  € 45

Todas as massagens ou tratamentos estão sujeitos à disponibilidade de 
agenda e reserva prévia. Para mais informações, contacte o Spa através 
+351 289 243 000 ou email spa@edenresort.pt, ou a receção do hotel.
All massages or treatments are subject to agenda availability and prior 
booking. For more information, please contact the Spa (+351 289 243 000 
or email spa@edenresort.pt) or Hotel’s reception.


