
Los tratamientos realizados en la habitación 
tienen un coste adicional de 10 e.
18% IVA incluido.

Els tractaments realitzats a l’habitació tenen 
un cost addicional de 10 e.
18% IVA inclòs.

cuidados 
corporales   

teràpies 
corporals 

RECUPERE SU EQUILIBRIO RECUPERI EL SEU EQUILIBRI 

masajes

RECUPERA TU ARMONÍA 
Masaje relajante para reducir el estrés 
y relajar cuerpo y mente.

RECUPERA TU ENERGÍA
Masaje tonificante y deportivo para activar 
y renovar tu energía.

MIMA TUS PIES
Reflexología podal. Masaje en los puntos reflejos 
de los pies para equilibrar todo el cuerpo.

DULCE CANELA
Masaje con canela y aceite de germen de trigo 
con propiedades antioxidantes y vitamina E.

massatges

RECUPERA LA TEVA HARMONIA 
Massatge relaxant per a reduir l’estrès 
i relaxar cos i ment.

RECUPERA LA TEVA ENERGIA
Massatge tonificant i esportiu per a activar 
i renovar la teva energia.

MIMA ELS TEUS PEUS
Reflexologia podal. Massatge a les zones reflexes 
dels peus per a equilibrar tot el cos.

DOLÇA CANYELLA
Massatge amb canyella i oli de gèrmen de blat 
amb propietats antioxidants i vitamina E.

60min / 75e

60min / 75e

45min / 60e

60min / 75e

tratamientos corporales
(sólo en el Gym & Wellness)

RUTA DE LA SEDA 
Lujoso tratamiento corporal. Incluye exfoliación 
con las especies más exquisitas junto con 
maderas y resinas orientales y una envoltura de 
extracto de seda.

TERAPIA DE PERLAS
Exfoliación corporal, hidratación y masaje con 
polvo de esencia de perla rico en minerales y 
aminoácidos.

tractaments corporals
(només en el Gym & Wellness)

RUTA DE LA SEDA 
Luxós tractament corporal. Inclou exfoliació 
amb les espècies més exquisides juntament 
amb fustes i resines orientals i un embolcall 
d’extracte de seda.

TERÀPIA DE PERLES
Exfoliació corporal, hidratació i massatge 
amb pols d’essència de perla rica en minerals 
i aminoàcids.

60 min / 95e

70 min / 100e



peluquería 

8% IVA incluido

Maquillaje

Recogido sin secado

Recogido con secado

Lavar y peinar

Lavar, cortar y secar (caballeros)

Lavar, cortar y secar (damas)

Manicura básica

Manicura francesa

Spa manicure 

Pedicura básica

Spa pedicure

52,50e 
60,50e
85,00e
44,00e
50,00e
85,00e
32,00e
36,00e
43,00e
39,00e
50,00e

perruqueria 

8% IVA inclòs

Maquillatge 

Recollit sense assecat

Recollit amb assecat 

Rentar i pentinar

Rentar, tallar i assecar (home) 

Rentar, tallar i assecar (dona)

Manicura bàsica 

Manicura francesa

Spa manicure

Pedicura bàsica

Spa pedicure


