
Horário de funcionamento
Das 10:00 às 19:00 (horário sujeito a alterações)

T. (+351) 289 038 004* | Ext. 111

spa@algarve.vdm.pt

algarve.vidamarresorts.com

*Chamada para a rede fixa nacional – Tarifário dependente do acordo celebrado entre cliente e operador. 



ao Osmos Wellness Center!

Bem-vindo

Embarque connosco numa viagem personalizada de bem-estar, 
num ambiente moderno, acolhedor e tranquilo, onde o tempo 

parece parar para que dele possa desfrutar plenamente. 

Relaxar, revitalizar e rejuvenescer 
o corpo e a mente

O Osmos Wellness Center conta com seis salas de massagem, 
uma sala de casal com banheira de hidromassagem, três salas de 

relaxamento, além de uma vasta lista de tratamentos e 
massagens à escolha. 

O circuito de spa com piscina animada, jacuzzi, sauna, banho 
turco, fonte de gelo e banho de água fria completam os 

tratamentos e ajudam a libertar bloqueios mentais e tensões 
corporais.



Spa Individuais

Rituais 



Ritual de Assinatura 

€

170120’

Este é um ritual excecional em que os produtos e o know-how 
mais exclusivos se fundem numa experiência de puro luxo. 
Inicia com uma massagem de descontração, à qual se segue 
um tratamento completo de rosto, para suavizar rugas e 
restaurar a firmeza e elasticidade da pele.

Ritual Hidratação Rosto & Corpo  160120’

Um ritual de cuidado e puro bem-estar para as peles secas a 
muito secas. Nutre intensamente a pele deixando-a com uma 
sensação de conforto e suavidade.

Ritual Aromático

Um ritual sensorial único com uma esfoliação aromática de 
cacau, gengibre e lima, seguida de massagem revitalizante 
para uma completa sensação de bem-estar.

14080’

Uma viagem à Polinésia através de fragrâncias e ingredientes 
exóticos inspirados nas tradições Maohi: a areia branca de Bora 
Bora, o sal marinho e a casca de coco. Os óleos de monoï e jojoba 
finalizam esta fantástica massagem de profundo relaxamento.

Ritual Polinésia 15080’



Spa Casais

Rituais 



Ritual a dois de puro prazer para revitalização e relaxamento 
profundos, da cabeça aos pés. Inclui banheira de 
hidromassagem, massagem e tratamento facial.

Ritual de Assinatura 350130’

Ritual Aromático

Um ritual sensorial único com uma esfoliação aromática de 
cacau, gengibre e lima, seguida de massagem revitalizante 
para uma completa sensação de bem-estar.

320110’

Momento a Dois

Um ritual para relaxar com a sua cara-metade. Com início na 
banheira de hidromassagem, termina com uma massagem 
com óleos essenciais num momento a dois de puro deleite.

20080’

Experiência a Dois

Uma massagem profundamente relaxante, para desfrutar ao 
lado da sua companhia preferida.

€

160 | 21050’ | 80’



Massagens



Massagem Anti-stress 

Massagem de pressão média a profunda, ideal para a 
oxigenação dos tecidos e a libertação de tensão muscular 
acumulada. Inclui exfoliação, máscara e massagem.

Uma massagem muito relaxante com movimentos lentos e 
envolventes que irão proporcionar uma sensação de 
bem-estar profundo.

Massagem de Relaxamento

Massagem Futura Mamã 

Massagem de relaxamento, de pressão suave a média, 
combinada com pedras quentes basálticas.

Massagem Pedras Quentes

Massagem cuidadosamente criada para mimar grávidas, 
realizada com produtos naturais e manobras suaves. 
Proporciona o alívio da tensão muscular e a melhoria da 
circulação, deixando a futura mamã profundamente 
relaxada.

95 | 13050’ | 80’

85 | 11050’ | 80’

€

9050’

9550’



Massagem Drenante

Recorrendo a manobras suaves e drenantes com o 
objetivo de encaminhar a linfa para a corrente sanguínea 
de forma a ser eliminada, esta massagem alivia a 
sensação de inchaço e de pernas cansadas.

Massagem de Assinatura

A combinação perfeita das melhores técnicas numa 
massagem de profundo relaxamento, ideal para 
descontrair o corpo e a mente. Inclui uma seleção 
exclusiva de aromas e óleos essenciais by Arôms Natur.

€

95 | 13050’ | 80’

95 | 12550’ | 80’

Massagem com movimentos profundos que atuam nas 
fibras musculares aliviando a tensão e a dor, de forma a 
libertar contraturas e stress muscular, tal como rigidez nos 
ombros, pescoço e dores lombares. 

100 | 14050’ | 80’Massagem Profunda 



Faciais

Tratamentos



Facial Express

Um tratamento facial rápido e refrescante que limpa, 
tonifica, exfolia e hidrata a pele. Pode ser combinado com 
outros tratamentos.

Tratamento facial totalmente personalizado para tratar de 
todos os tipos e estados de pele. Excelente para hidratar, 
purificar, desintoxicar e revitalizar a condição da pele. 

Facial Personalizado

Facial Para Ele

Facial energizante e hidratante para as peles masculinas, 
enriquecido com extratos de algas azul vital. A pele ficará 
perfeitamente equilibrada.

90 | 11050’ | 80’

€

5025’

8550’



Facial Hyalu-Procolagénio 

O primeiro tratamento ruga-a-ruga da Thalgo que combina 
o ácido hialurónico e o pro-colagénio marinho com os roller 
boosters, para corrigir os sinais de envelhecimento. 
Um tratamento facial que combate as marcas do tempo, 
mantendo o brilho e a elasticidade da pele.

Facial Ultimate Anti-Idade

A Thalgo inspirou-se na inteligência marinha ao serviço da 
beleza. Explore novas sensações com a linha Anti-aging 
Thalgo e revitalize, refirme e combata as rugas e os efeitos 
do envelhecimento na sua pele, através de um tratamento 
rejuvenescedor luxuoso aliado às melhores técnicas 
manuais.

€

13080’

14080’



Corporais

Tratamentos



Esfoliação da Polinésia 

Esfoliação corporal completa com ingredientes exóticos à 
base de areia branca de Bora Bora, sal marinho e casca de 
coco. Contém óleos de monoï e jojoba.

Esfoliação de Cacau

Esfoliação e hidratação corporal com ingredientes ricos 
como o cacau, que deixarão a sua pele deliciosamente 
nutrida, suave e luminosa.

€

7040’

6540’

Body Sculpt

Tratamento personalizado localizado. Inclui peeling 
enzimático, envolvimento quente ou frio altamente ativo e 
ventosas para remodelar e alisar visivelmente a silhueta. 

10050’

Tratamento Nutritivo Cacau

Esfoliação aromática de cacau e massagem hidratante 
que confere à pele um tom luminoso dourado natural.

14090’

Tratamento Detox Chá Verde 

Tratamento de corpo purificante à base de ingredientes 
naturais para libertar toxinas. Sinta a vitalidade regressar à 
sua pele com uma esfoliação e envolvimento corporal 
desintoxicante e massagem drenante.

15090’



Localizadas

Massagens



Massagem Craniofacial

Uma massagem profundamente relaxante na cabeça, 
ombros e pescoço que usa técnicas de digitopressão para 
aliviar tensões e induzir uma intensa sensação de calma.

Uma massagem concentrada nas costas, pescoço e 
ombros, que visa relaxar e aliviar a tensão nas regiões 
musculares do corpo que mais sofrem agressões.

Massagem de Costas e Ombros

Massagem de Pernas e Pés 

A combinação perfeita das melhores técnicas de 
massagem para alívio da tensão das pernas e pés 
fatigados.

6525’

€

5025’

6025’



Relaxantes

Banhos



Banho de Leite Hidratante 

Banho relaxante e suavizante com óleos açucarados e leite 
nutritivo, com aromas suaves.

Banho de Imersão Relaxante 

Um mergulho de sensações para revigorar o corpo e a 
alma.

€

5020’

5020’



Pais & Filhos

Crianças entre os 6 e os 12 anos

Família



Massagens de Relaxamento 

Duas massagens de relaxamento de costas e pernas num 
momento de puro relaxamento.

Massagens de Relaxamento + Minifacial 

Inclui duas massagens relaxamento de costa e pernas, 
finalizadas com uma limpeza e massagem facial.

€

10025’

14050’



do Spa

Etiqueta



Etiqueta do Spa & Regras do Osmos Wellness Center

• Assim que entrar no Spa, poderá descontrair e deixar a rotina diária para trás;
• A sua presença é recomendada 15 minutos antes da hora marcada para o tratamento 
  reservado, para preencher o formulário de avaliação. Qualquer atraso pode 
  comprometer os tratamentos seguintes, reduzindo a sua duração; 
• Para que todos os hóspedes usufruam de uma atmosfera tranquila, por favor 
  compreenda que o Spa não é adequado para crianças pequenas e bebés;
• Recomendamos que deixe todas as joias no cofre do seu quarto antes de se dirigir ao Spa;
• Aconselhamos a reserva dos seus tratamentos de Spa com 24 horas de antecedência. 
  Teremos todo o gosto em informá-lo sobre o nosso menu de Spa e aconselhá-lo de 
  modo a receber o programa mais adequado a si;
• Solicitamos que nos informe com antecedência sempre que não puder comparecer 
  ao seu tratamento. Cancelamentos efetuados com menos de 8 horas de antecedência 
  estão sujeitos ao pagamento de 50% do valor total do tratamento cancelado. No caso 
  de não comparência, será cobrado o valor total do tratamento reservado. Se for 
  hóspede, este valor será debitado diretamente ao seu quarto. 



Circuito de Spa 

• O nosso circuito de SPA inclui piscina animada com jatos sequenciais, hidromassagem 
  e cascatas, jacuzzi, banho turco, sauna, fonte de gelo e balde de água fria. Tem o custo 
  de 20€ por pessoa, para um período máximo de utilização de 3 horas contínuas. Para 
  clientes não hospedados no Hotel esse valor é de 30€, para o mesmo período máximo 
  de utilização. 
• Na piscina e no jacuzzi é obrigatório usar touca de natação, sendo que a mesma 
  poderá ser adquirida na receção, mediante o pagamento de 5€ por unidade.
• A aquisição de qualquer tratamento inclui o acesso gratuito ao circuito de SPA no dia 
  do tratamento por um período máximo de utilização de 3 horas (exceto tratamentos de 
  estética).
• O acesso ao Spa está reservado a maiores de 16 anos.

Ofereça Experiências Inesquecíveis 

Saiba mais na receção do Osmos Wellness Center.

A Sua Experiência é Importante para Nós

Comunique qualquer sugestão ou comentário que considere importante sobre a sua 
experiência aos nossos terapeutas de serviço.




