DIA BANYAN TREE
Para um dia de total relaxamento, livre de preocupações, o Banyan Tree Spa propõe um dia
completo de tratamentos originais e plenamente revitalizantes para o corpo e a mente. Desfrute
ainda de um magnífico e saudável almoço spa cuisine que completará esta experiência de bemestar e harmonia.

€390

Dia Banyan Tree
Tratamento 330 minutos & 90 minutos de almoço
& 30 minutos de relaxamento

Manhã
Chuveiro de Vapor
Escolha de Esfoliação Corporal
Tratamento de Abacate para a pele
Escolha de Massagem
Banho

15 minutos
30 minutos
30 minutos
90 minutos
15 minutos

Almoço
Spa Cuisine

90 minutos

Tarde
Limpeza Facial
Escolha de Banyan Essencial de Mãos ou Pés
Relaxamento acompanhado de fruta fresca

60 minutos
90 minutos
30 minutos

Todas as sessões de Spa (à excepção dos tratamentos de beleza) incluem 30 minutos de repouso, incluindo um banho de
relaxamento para os seus pés, uma bebida à base de ervas e pequeno lanche.

POR FAVOR LEIA COM ATENÇÃO
Regras do Spa: De maneira a garantir que todos os utilizadores do Spa podem desfrutar plenamente do
ambiente de serenidade proporcionado pelo refúgio do Banyan Tree Spa Estoril, pedimos a todos o máximo
silêncio. Aconselhamos que os telemóveis e outros aparelhos electrónicos sejam desligados.
Cheques Oferta: Ofereça aos seus familiares ou amigos um Cheque Oferta para tratamentos no Spa. Para
mais informações por favor contactar a recepcionista do Spa.
Reservas: Recomenda-se que sejam feitas marcações para tratamentos com alguma antecedência de
modo a garantir a data e horário que mais lhe agradam. Para qualquer marcação ser-lhe-á solicitado um
número de cartão de crédito.
Check In: Por favor apresente-se na recepção do Spa pelo menos 15 minutos antes da hora da sua
marcação de modo a aproveitar integralmente o tempo do seu tratamento.
Horário de atendimento do Spa: O Spa encontra-se aberto diariamente entre as 08h e as 20h30, sendo
que para os tratamentos o horário é das 10h às 20h30. O último tratamento termina às 20h30.
Recomendações: Em caso de tensão arterial elevada, problemas cardíacos, gravidez ou com qualquer
outra condição clínica é aconselhável consultar o seu médico antes de marcar os seus tratamentos no Spa.
Caso sofra de alguma doença, por favor informe a sua terapeuta.
Piscina Dinâmica: Idade mínima para utilização da Piscina Dinâmica: 16 anos, ou 12 anos quando
acompanhado por um adulto.
Consumo de tabaco e bebidas alcoólicas: Não é permitido fumar ou ingerir bebidas alcoólicas dentro das
nossas instalações.
Objectos de valor: Em todos os nossos gabinetes de tratamentos encontra-se uma caixa onde pode
depositar os seus objectos de valor, mas o uso de jóias não é aconselhado no Spa. A gerência e os
funcionários do Spa não assumem qualquer responsabilidade pelo desaparecimento de dinheiro ou objectos
de valor dentro das instalações do Spa.
Política de Cancelamento: As marcações devem ser canceladas com 24 horas de antecedência de
maneira a podermos agendar uma nova marcação, sujeito a disponibilidade. Os cancelamentos efectuados
com uma antecedência inferior a 4 horas ficam sujeitos ao pagamento de 50% do respectivo valor. Em caso
de não comparência, o pagamento do valor total será obrigatório.
Política de Reembolso: Os programas de tratamentos e inscrição no Spa não são reembolsáveis nem
podem ser trocados.
Formas de Pagamento: Aceitamos pagamentos em dinheiro e em cartão de crédito. Todos os preços estão
indicados em Euros e incluem taxa de serviço. Reservamo-nos o direito de alterar os preços sem
necessidade de aviso prévio.
Renúncia de Responsabilidade: Os tratamentos de Spa, serviços e/ou instalações recebidos ou utilizados
no Banyan Tree Spa Estoril destinam-se apenas a proporcionar o bem-estar dos nossos utilizadores e não
como substituto de nenhum tratamento médico ou condição clínica. Os utilizadores do nosso Spa obrigamse a indemnizar na sua totalidade e por este modo isentam o Banyan Tree Spa Estoril, empresas afiliadas,
subsidiárias, representantes, agentes, empregados e fornecedores de qualquer responsabilidade,
reclamação, despesa, danos ou perdas, incluindo despesas legais (em caso de indemnização) proveniente
ou relacionada com os tratamentos, serviços e/ou instalações do Spa.
Todas as sessões de Spa (à excepção dos tratamentos de beleza) incluem 30 minutos de repouso, incluindo um banho de
relaxamento para os seus pés, uma bebida à base de ervas e pequeno lanche.

