OFERTAS ESPECIAIS

ETIQUETA SPA

Expostas nos elevadores e no spa.

TOALHAS E ROBES

VALES DE OFERTA

Toalhas brancas dos quartos não são permitidos no spa. Peça por
favor as toalhas de cor vermelha directamente na receção do hotel.

Disponíveis no Spa.

ALUGUER DE ROBES:

INSTALAÇÕES
• Piscina Interior aquecida
• Jacuzzi
• Sauna
• Banho Turco
• Banho Romano
• Circuito Acqua Spa - Balde de água fria - Duche Quatro Estações
- Duche Aromático

ENTRADA
HÓSPEDES:
Sauna / Banho Turco / Banho Romano e Circuito Acqua Spa - 5€ por dia
/ por pessoa. Ao efectuar marcação usufrui gratuitamente de todas as
instalações do spa durante o dia do tratamento.
Piscina Interior e Jacuzzi

Crianças

Apenas para a utilização da piscina interior
É obrigatório a supervisão de um adulto.

NÃO HÓSPEDES:
O uso de todos as instalações do spa, tem um custo de 20€ por dia / por
pessoa. Na compra de um pacote de 10 entradas o custo diário será de
10€ por dia / por pessoa.

Piscina Exterior Não é permitida a utilização

Crianças:
Dos 3 - 14 anos

9€

SILÊNCIO NO SPA

FourSenses
L
MONUMENTA

SPA

Para um ambiente mais relaxante os telemóveis não são permitidos
nem qualquer outro tipo de ruído.

MARCAÇÕES
• Todos os hóspedes serão convidados a preencher um breve
questionário concebido para o seu bem-estar.
• O seu tratamento será iniciado e concluído a tempo para que o
próximo cliente não tenha de esperar. Aquando da sua chegada
ser-lhe-á entregue um Kit Spa (roupão, chinelos e toalha) para uso
exclusivo no spa.
• Cacifos exclusivamente disponíveis para quem usufrua de
tratamentos spa.

Gratuitos

Gratuito

Até aos 2 anos

Até 7 dias

Gratuito
5€ por dia / por pessoa

Apenas para a utilização da piscina interior
É obrigatória a supervisão de um adulto.

FITNESS
• Hóspedes:
Segunda a Sexta: Das 07h30 às 20h00
Sábados: Das 10h00 às 18h00
Domingos e Feriados: 10h00 às 13h00
• Não Hóspedes:
Segunda a Sexta: Das 07h00 às 22h00
Sábados: Das 09h00 às 18h00
Domingos e Feriados: 10h00 às 13h00

VESTUÁRIO
• O uso de fato de banho é obrigatório em todas as áreas do spa,
incluindo na sauna e Banho Turco.
• O uso de chinelos é obrigatório no spa, excepto no circuito Acqua
Spa, Sauna, Banho Romano e Banho Turco.

DURANTE O TRATAMENTO
Durante o tratamento informe o seu terapeuta de algum desconforto
e se deseja maior ou menor pressão bem como mais atenção em
alguma zona do corpo.

PAGAMENTO
• HÓSPEDES: Será solicitado a assinar um documento comprovando
o tratamento realizado e o valor correspondente será debitado na
sua conta do quarto.
• Multibanco ou dinheiro: disponível
• NÃO HÓSPEDES: o pagamento será directo no balcão da recepção
previamente à realização do tratamento.
• Multibanco ou dinheiro: disponível.

CANCELAMENTO
Em caso de não comparecimento será debitado na conta do seu
quarto o valor integral correspondente ao tratamento reservado.

Email: spa.monumental@fourviewshotels.com
Telefone: (+351) 291 724 000 Ext. Spa 31186
Estrada Monumental, 284- 9004 - 541, Funchal • Madeira
www.fourviewshotels.com
Horário: Todos os dias das 10h00 às 20h00
Piso 1

MASSAGENS DE RELAXAMENTO
Corpo inteiro

55mn 58€

Costas, ombros e pescoço

30mn 40€

FACIAIS

A escolha perfeita para os enamorados.

Todos os faciais incluem uma massagem relaxante de pescoço e
ombros, aplicação de tónico, cremes e máscaras orgânicas.

Corpo Inteiro

60mn 75€ p/casal

Ritual spa que inclui esfoliação de costas e pés e massagem para
casal, chá de chocolate e surpresa de chocolate.

MASSAGEM DESPORTIVA
Corpo inteiro

55mn 65€

Costas, ombros e pescoço

30mn 45€

PERNAS E PÉS

RITUAL PARA DOIS - DELÍCIA DE CHOCOLATE

45mn 42€

A massagem ideal para recuperar de uma caminhada e para
pessoas com problemas circulatórios.

30mn 38€ / 50mn 55€

Uma massagem profunda que actua em pontos reflexos dos pés que
correspondem a diversas zonas do corpo promovendo um bem estar
global.

MASSAGEM PEDRAS QUENTES

45mn 50€ / 75mn 65€

Calor profundo, relaxamento perfeito com aplicação de óleo de
massagem com extractos de eucalipto.

DRENAGEM LINFÁTICA

ESFOLIAÇÃO CORPORAL

Pele oleosa

55mn 40€

Esfoliação com sal marinho ou açúcar - duche - aplicação de
óleo/creme para o corpo - Chá

30mn 30€

Uma massagem com compressão mecânica ideal para problemas
circulatórios e linfáticos.

SCULPTING

30mn 30€

Tratamento frio excelente para celulite e má circulação.

55mn

DELÍCIA NUTRITIVA

60€

55mn 60€

Pele seca

• VINHO MADEIRA
• ALGAS MARINHAS
• CRISTAIS DE CHOCOLATE

FACIAL VITAL

55mn 65€

Pele madura
75mn

65€

ESSENCIAL CONTORNO DE OLHOS

55mn 65€

Esfoliação com sal ou açucar – Duche - Envolvimento corporal Creme / Óleo Corporal - Chá

Tratamento de rosto com cuidado especial para o contorno de
olhos

• PAIXÃO DO VINHO MADEIRA
Um tratamento de desintoxicação do corpo com acção antioxidante
profunda. Deixa a pele delicadamente perfumada.
• DELÍCIA DE MEL
Envolvimento de mel orgânico da Madeira com acção hidratante e
revitalizante.
• ALGAS MARINHAS THALASSO
Um retiro rumo aos oceanos com aplicação de algas marinhas e cristais
thalasso.
• ALOÉ VERA
Uma jornada de suavidade com aplicação de aloe vera que deixa a pele
muito hidratada e suave.

FACIAL PARA HOMEM

BANHOS AROMÁTICOS SENSORIAIS

30mn 30€

• Banhos de Aromaterapia

PRESSOTERAPIA

Para todos os tipos de pele

REVELAÇÃO PUREZA

50mn 55€

Massagem estimulante do sistema linfático que leva à eliminação
de líquidos e toxinas.

55mn 50€

ESFOLIAÇÕES E ENVOLVIMENTOS CORPORAIS

ENVOLVIMENTO CORPORAL
REFLEXOLOGIA

FACIAL DESPERTAR

DUCHE VICHY

20mn 40€ / 50mn 60€

Experiência única e irresistivel onde se concilia a massagem
relaxante com os beneficios dos jactos de água.
Realizado num Duche Vichy personalizado.

55mn 60€

Para todos os tipos de pele

FACIAL PARA ADOLESCENTES

25mn 15€

Tratamento essencial de beleza especialmente desenhado
para o cuidado de peles jovens e delicadas. Inclui esfoliação,
tonificação e hidratação. (Crianças menores de 16 anos é
obrigatório a supervisão de um adulto.)

EMBELEZAMENTO DE MÃOS E PÉS
Manicure - 50mn 20€
Spa de mãos e unhas - 55mn 40€
Pedicure tradicional para senhora - 1h15mn 30€
Manicure para homem - 50mn 15€
Pedicure para homem - 50mn 25€
Spa de pés – 1h15mn 50€
Envolvimento de parafina – 15mn 5€
Manicura francesa – 15mn 5€
Aplicação de verniz – 20mn 10€

SERVIÇO DE DEPILAÇÃO

• CHUVA DE SENSAÇÕES
Tonificante e Hidratante

Para senhora e senhor
Sobrancelhas

10€

• BRISA DO OCEANO
Anti-stress

Virilhas normal

15€

Perna Inteira

25€

Buço

8€

Axilas

12€

Virilhas completas 25€

Meia Perna 20€

Peito Masculino 35€

