O Valverde Hotel dispõe de massagens de corpo
únicas e personalizadas que visam promover o
bem-estar de todos os que nos visitam.
Disponíveis através de marcação prévia,
o Valverde Hotel apresenta:

Valverde Hotel offers a selection of unique and
personalized body massages to promote the
wellbeing of our guests.
Available only through pre-booking,
Valverde Hotel presents:

MASSAGEM DE RELAXAMENTO
Massagens de corpo inteiro com técnicas de
relaxamento adaptadas a cada pessoa que usa óleos
específicos para a promoção da tranquilidade.

RELAXING MASSAGE
Full body massage featuring relaxation techniques
adapted to each person that uses specific natural oils
to promote unwinding.

MASSAGEM DEEP TISSUE
Massagem especializada para relaxamento geral ou
de zonas específicas do corpo, que recorre a técnicas
mais firmes para chegar aos músculos mais
profundos.

DEEP TISSUE MASSAGE
Specialised massage promoting general relaxation or
focused on specific body areas, using firmer
techniques in order to relax deeper tissues.

MASSAGEM DESPORTIVA
Massagem adaptada à prática desportiva de cada
cliente.

SPORTS MASSAGE
Special massage adapted to each guest’s sports
practice.

MASSAGEM DE RECUPERAÇÃO
Indicada em situações de jet lag, este tipo de
massagem permite uma recuperação rápida e eficaz
dos membros inferiores.

RECOVERING MASSAGE
Recommended in Jet Lag situations, this massage
allows a fast and efficient recovery of lower limbs.

MASSAGEM DE PESCOÇO E OMBROS
Massagem de relaxamento profundo que
proporciona uma sensação única de tranquilidade.

NECK & SHOULDERS MASSAGE
Deep relaxation massage that offers a unique sense
of tranquility.

PREÇÁRIO MASSAGENS • MASSAGES PRICE LIST
30 min.

50 min.

80 min.

RELAXAMENTO • RELAXING

-

100,00€

140,00€

DEEP TISSUE

-

100,00€

140,00€

DESPORTIVA • SPORTS

-

100,00€

-

RECUPERAÇÃO • RECOVERING

60,00€

-

-

PESCOÇO E OMBROS • NECK & SHOULDERS

60,00€

-

-

MASSAGENS • MASSAGES

Preços com iva à taxa em vigor • Prices with VAT included

Para mais informações poderá contactar-nos por email para:
info@valverdehotel.com
For further information please contact us by email on:
Avenida da Liberdade, 164, 1250-146 Lisboa • Lisboa/Portugal

ou via telefone para:
+351 210 940 301
or by phone:

www.valverdehotel.com

+351 210 940 300

