VITAL
Circuit col·lectiu (60 minuts d’accés a l’Spa).
Massatge de 45 minuts amb olis essencials.

54 €

SENSACIONS
Bany amb essència de cafè.
Massatge amb espelmes aromàtiques de 25 minuts.
Massatge cràneo-facial de 25 minuts anti-age

81 €

ORIENTAL
Massatge amb canyes de bambú de 25 minuts.
Bany con essència de te verd.
Reflexologia podal de 25 minuts amb menta i àrnica.

73 €

2 tractaments d’aigua termal en servei privat ............... 28 €
3 tractaments d’aigua termal en servei privat ............... 36 €
4 tractaments d’aigua termal en servei privat ............... 40 €
T R IA E N T R E E L S S E G Ü E N T S S E R V E IS :
Piscina amb bombolles  Piscina amb bombolles, raigs i cascada
cervical  Jacuzzis  Vaporàrium  Bany d’essències  Dutxa
bitèrmica  Bany termal

EQUILIBRANT
99,30 €
Piscina termal amb cascada cervical, raigs i bombolles.
Peeling facial de 17 minuts
Massatge equilibrant amb pindes i oli relaxant de 55 minuts.

EL SERVEI DE BARNÚS ESTÀ INCLÒS EN TOTS
ELS PAQUETS DE TRACTAMENTS

CIRCUIT COL·LECTIU
18 €
60 minuts de lliure accés a piscina termal amb cascada
cervical, raigs i bombolles, piscina termal amb bombolles,
jacuzzis, dutxa bitèrmica i vaporàrium. Horari establert.

Massatge de 15 minuts

18 €

Massatge de 25 minuts

25 €

Massatge de 55 minuts

45 €

Massatge cràneo-facial de 25 minuts

29 €

Reflexologia podal de 25 minuts

29 €

Cremes / Olis per personalitzar el teu massatge:
CREMES:

:
Massatge amb canyes de bambú de 25 minuts

33 €

Massatge amb canyes de bambú de 55 minuts

53 €

Massatge amb espelmes aromàtiques de 25 minuts

41 €

Massatge equilibrant amb pindes de 55 minuts

58 €

Massatge amb pedres calentes de 55 minuts

60 €

Massatge de drenatge limfàtic de 45 minuts

49 €

4€

Tèrmica  Anti-cel·lulítica  Circulatòria  Hidratant
a la mel  Hidratant Golden  Facial anti-age de


OLIS:

Essencial menta i àrnica reflexologia

Peeling facial de 15 minuts

Argan  Relaxant  Lavanda  Cítrics  Menta

22 €

Peeling facial i hidratació

Peeling facial

de 17 minuts

38,30 €

Peeling facial amb glycolic Natura Bissé i hidratació

Lloguer de barnús
Sabatilles
Sabatilles i lloguer de barnús

6€
4,50 €
8€

Tractament ulls i llavis

de 25 minuts

42,20 €

Peeling facial Natura Bissé, massatge remodelant del contorn d’ulls i
llavis, mascareta i aplicació final de crema hidratant

Shock intensiu facial

de 55 minuts

63,40 €

Preparació de la pell, Peeling facial Natura Bissé, aplicació
de concentrat d’isoflavones Natura Bissé, massatge remodelant,
mascareta facial i aplicació de crema amb isoflavones

NOTES DE BALNEARI: Si reserves amb antelació et garantim els teus serveis i paquets de Balneari. Per accedir a la zona termal
és obligatori l’ús de barnús i sabatilles de bany. Tot servei reservat, i no anul.lat amb 24 hores d’antelació, serà facturat. Per a
totes les reserves, en cas d’embaràs, malaltia, afeccions, problemes cardiovasculars o sospites de patir-ne, s’haurà de comunicar
abans de l’arribada per a la seva valoració. Els menors de 12 anys podran realitzar els serveis de Balneari sota la
responsabilitat dels pares o tutors que realitzin el servei conjuntament amb el menor. Els preus i serveis poden patir variacions.
IVA inclòs. Preus per persona.
Reserva i informa’t al Centre Termal Telf. 93 865 55 95  Totes les nostres ofertes a www.hotelviladecaldes.com

