
Área de bem-estar | Informações e preços 

Rituais de relaxamento
 

Equilíbrio total | 60min | 70€
Massagem de relaxamento desenhada a pensar no equilíbrio de corpo e mente. Feita com óleos      

 essenciais que promovem o relaxamento muscular, acalma a mente, melhora a circulação e fortalece o
sistema imunitário. 

 
Relax Moment 

Massagem localizada. Promove o relaxamento muscular, acalma emoções, melhora a circulação, ajuda
no alívio das dores e retenção de líquidos. 

Costas | 30min | 40€
Pernas e pés | 45min | 50€ 

Cabeça | 30min | 40€ 
 
 

Massagem com saquetas de sal de Aveiro quente | 60min | 75€
Massagem com manobras lentas, evolventes e tranquilizadoras misturam-se com o calor das saquetas

para lhe proporcionar uma sensação de escape, descontração e relaxamento absoluto.

 
Massagem com velas quentes | 45min | 50€ 

Deliciosa massagem que visa criar um relaxamento profundo, equilibrando a sua energia interior. 

 
Rituais terapêuticos

Tratamento destinado ao alívio profundo da tensão muscular com movimentos rítmicos e técnicas
neuro-músculos e de digito-pressão manual. 

 
Pernas Cansadas | 45min | 50€

Tensões e contraturas | 45min | 50€
Anti celulite e adelgaçante | 45min | 50€  

Drenagem linfática | 60min | 75€ 
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Rituais de tratamento de rosto
 

Limpeza de pele | Esfoliante mineral facial 45min | 60€
Tratamento feito com esfoliante mineral facial com extrato de pedra da lua e partículas de magnetite

em suspensão. Elimina as células mortas ao nível superficial e suaviza o relvo da pele. 
 

Tratamento do rosto | Renovação e rejuvenescimento facial | 60min | 70€
Tratamento feito à base de produtos com extratos de trufa branca que proporciona um tratamento

sequencial de renovação de renovação cutânea. Indicado para rejuvenescer a pele. 
 

Tratamento de rosto | Renovação das células epidérmicas | 60min | 70€
Tratamento baseado na tecnologia Stemness Recovery Complex TM que melhora o meio ambiente das
células mãe da pele, a sua funcionalidade, atrasa o envelhecimento prematuro e mantem a população

das células mãe epidérmicas. 

Circuitos SPA

Sauna e Banho turco | 20€ 
 

Sauna e Banho turco + Tratamento (1) ou (2) | 60min | 70€
 
(1) – Tratamento Thalgo Cold Cream Marine, máscara nutritiva, corpo inteiro.
(2) - Tratamento Thalgo Cold Cream Marine, esfoliante, corpo inteiro.
 Produtos utilizados: LeviSSime, Thalgo 

--
 

O usufruto dos momentos de bem-estar ao seu dispor carece de confirmação e reserva
junto da receção do hotel. Por favor contacte a receção do hotel, idealmente vinte e

quatro horas antes do tratamento pretendido, para fazer a sua marcação.
 

reservas@pateosolares.com
+351 961313476 | +351 268338400

 
Obrigado.
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