
SPA

 

5425-308 Vidago
Av. Teixeira de Sousa, 2

PORTUGAL

GPS -41° 3 7’ 58’’ N, 7° 34’ 23’’ W

T. +351 276 907 230

F. +351 276 908 005

geral@primaveraperfumehotel.com

WWW.PRIMAVERAPERFUMEHOTEL.COM

PREÇÁRIO:

MASSAGEM PARA BEBÉ S  20 min. 30 €

 45 €

 

 45 min. 

 60 min. 50 €
[inclui esfoliação corporal completa + massagem geral]

 35 min. 40 €

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Todos os dias [com marcação prévia]

A partir das 9h00 da manhã

As massagens canceladas até 2 dias antes do check-in, não 

têm custo. Após esse prazo será cobrado 25% do valor total 

e, se canceladas no próprio dia 50% do valor total  (salvo 

situações excepcionais que serão analisadas pela direcção).

SÓCIOS SPA

PISCINA INTERIOR + JACUZ ZI 40 €

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

De segunda a sexta-feira

Das 08h00 às 21h00

SERVIÇOS INCLUÍDOS PARA MEMBROS:

Piscina interior + Jacuzzi

Desconto no Menu de Massagens

PAGAMENTOS MENSAIS:

No ato da inscrição deverão ser pagos 2 meses (primeiro e 

último), a partir do mês seguinte, até ao dia 8 de cada mês.

No caso de não haver usufruto das instalações durante um 

mês, a mensalidade terá de ser sempre atualizada.

NORMAS DE UTILIZAÇÃO:

Tomar duche antes de entrar na piscina interior e no jacuzzi.

É obrigatório o uso de touca na piscina interior e no jacuzzi.

As refeições no restaurante do hotel e as massagens, deverão 

ser sob reserva/marcação prévia, estando sujeitas a disponi-

bilidade.

As condições indicadas são por titular e intransmissíveis. 

 

O Primavera Perfume Hotel reserva-se o direito de modificar ou 

cancelar os termos e condições constantes desde programa sem 

qualquer aviso prévio. Não dispensa a consulta do regulamento
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MASSAGEM PARA CRIANÇAS

MASSAGEM DE RELAXAMENTO LOCALIZADA

MASSAGEM DESPORTIVA GERAL

MASSAGEM DE RELAXAMENTO GERAL

MASSAGEM FACIAL 

MASSAGEM DESPORTIVA LOCALIZADA

MASSAGEM COM VELAS QUENTES  

MASSAGEM HIDRATANTE

MASSAGEM ANTI-STRESS

30 min.

50 min.

55 min.

45 min.

25 min.

55 min.

40 €

50 €

45 €

60 €

40 €

50 €

POLÍTICA DE CANCELAMENTO:

Tarifas incluem IVA à taxa legam em vigor, pelo que em caso  

a percentagem de variação do IVA.
alteração, as tarifas poderão ser ajustadas de acordo com

interno da piscina.


