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Stone Spa  
 

Vencedor dos prémios “Best Luxury Roman c Des na on Spa” 
da Europa em 2018, “Best Luxury Wellness Spa” em 2016 e em 
2015 “Best Emerging Spa” pelos World Luxury Spa Awards, o 
Stone Spa encontra-se  implantado num an go lagar de azeite 
e escavado numa pedreira, o Stone Spa no Alentejo Marmòris 
Hotel é um refúgio único para desfrutar de verdadeiros mo-
mentos de evasão e   bem-estar. 

Deixe-se envolver por experiências relaxantes e inesquecíveis, 
onde a força e o magne smo do mármore o transportam para 
outras paragens, e onde os detalhes o vão surpreender a cada 
momento. 

Entrar no Stone Spa é uma experiencia inesquecível, que apura 
os nossos sen dos para a beleza da pedra que adorna as suas 
paredes originais. Esquecemos o mundo lá fora, e embarcamos 
numa viagem imaginária, tal qual um personagem dos livros de 
Júlio Verne. 

A beleza e a força das suas paredes originais, o gotejar autên-
co da água e a formação inicial de pequenas estalac tes 

tornam a sua atmosfera absolutamente única. 

O Spa dispõe de 4 salas de tratamento (2 a casal), uma piscina 
interior e exterior aquecida, piscina com circuito de hidromas-
sagem, piscina com camas de massagem e hammam que com-
põem o cenário perfeito para a sua relaxação. 

BRUNO VASSARI  - Kianty Spa 
 

Bruno Vassari marca de Cosmé ca Profissional com 40 anos 
de experiência, decide no ano de 2004 estudar um vinho italia-
no com propriedades importantes para que pudesse dar nome 
a uma nova linha, esta baseada nos benefícios do vinho,  con-
cretamente (da uva) na nossa pele. 

O nome italiano da marca, nha que estar relacionado com 
uma variedade de vinhos da mesma origem, por isso foi seleci-
onado um dos vinhos mais pres giados e conhecidos no mun-
do inteiro da região Toscana; o vinho Chianti, e, assim nasce a 
palavra Kianty. 

 

Importante é saber que a uva preta tem características muito 
especiais, e é conhecida pelas suas propriedades calmantes e 
antioxidantes, que rejuvenescem a pele por dentro e por fora.  

 

DESCUBRA OS PRAZERES DA VINOTERAPIA COM  

BRUNO VASSARI. 

 

 
 



 

 

     RITUAIS DE RELAXAMENTO 

STONE ROMANTIC LUXURY MASSAGE a dois 
55min| 170€ 

 
Inspirada no método terapêu co (Lomi lomi) das an gas culturas 
das ilhas do Havai, é a combinação perfeita para um momento de 
relaxamento profundo a dois. Realizada com manteiga de Karité 
aquecida, revela-se uma viagem  única e sensorial, perfeita para 
casais.  
 

RELAX MOMENT 
55/80min| 80€/ 95€ 

 
Uma massagem relaxante desenhada a pensar no  equilíbrio do cor-
po e mente. Promove o relaxamento muscular, acalma emoções, 
melhora a circulação e aumenta a oxigenação das células fortalecen-
do o sistema imunológico.  

MASSAGEM DE PEDRAS QUENTES E FRIAS  
70min| 90€ 

 
Massagem realizada com pedras vulcânicas aquecidas, que provoca 
uma extraordinária sensação de bem-estar. O efeito dos óleos es-
senciais associados ao calor das pedras vulcânicas  tornam  esta  
massagem ideal para quem quer libertar toda a tensão acumulada. 
O ritual termina com uma massagem de pedra mármore sobre o 
rosto para um efeito de contraste energé co. 

 
 

MASSAGEM COM PINDAS CHINESAS 
   60min| 100€ 

 
Deliciosa massagem com pindas aquecidas de arroz, especiarias e 
óleo essencial de alfazema. Esta técnica oriental  visa a criar um rela-
xamento profundo, equilibrando a sua energia interior.  

 

VINOTERMIA By Kianty Spa 
70 min|110€ 

 
Massagem relaxante de corpo e rosto que procura aliviar os males 
físicos e relaxar a mente. U lizada com pindas aquecidas, promove a 
circulação sanguina e ajuda no alivio das dores musculares. 

 



 

 

 
 

RITUAIS DE TECIDOS PROFUNDOS 
 
 
 
MARMÒRIS MASSAGE 

55/80min| 85€/ 100€ 
 

Desenvolvida pela equipa Stone Spa, esta massagem de tecidos pro-
fundos foi concebida a pensar nos amantes das massagens profun-
das e vigorosas.  É  a fusão da sabedoria  oriental e das  terapias 
contemporâneas combinando várias técnicas de massagem e digito 
pressão com pedras mármore de Vila Viçosa.  
 
 
 
MASSAGEM TERAPÊUTICA 

30/45min |50€/ 70€ 
 

Ritual energizante localizado nas zonas das costas e pescoço  com 
movimentos rítmicos e técnicas neuro - musculares e de digito pres-
são manual. Realizado com manteiga de Karité CHI aquecida para 
um melhor resultado descontraturante. 
 
 
 
MAR—RELAX COSTAS by Kianty SPA 

40min | 60€ 
 

Tratamento relaxante des nado ao alívio profundo da tensão mus-
cular mediante o efeito térmico da Mousse Thermal All Uva e mas-
sagem manual. Este Ritual termina com uma degustação de uma 
Taça de Vinho. 
 
 



 

 

 
RITUAIS DE CONFORTO 

 

 
TRATAMENTO DE MÃOS                              

30min| 25€ 
 

Tratamento excecional que alia uma esfoliação a um envolvimento de  
argila, criando um efeito an —idade que deixa a sua pele hidratada aju-
dando a combater as agressões externas. 

 

TRATAMENTO DE PÉS                   

 30min| 30€ 
 
Os pés suportam todo o peso do nosso corpo e merecem uma atenção 
especial. Este tratamento será a solução ideal para o alívio imediato do 
cansaço acumulado.  
 

SPA MANICURE  
45min|35€ 

 
Um verdadeiro tratamento de suavidade e proteção para as suas mãos. 
Esfoliação suavizante e tratamento nutri vo para mãos e cu culas.  
 
 
 

SPA PEDICURE  
60min|45€ 

 
Um verdadeiro ritual de conforto para os pés. Combinação perfeita de 
esfoliante e tratamento de pés e cu culas.   
 
 
 



 

 

 

SPA ETIQUETTE  

 
 
ATMOSFERA ZEN 
 
De modo a contribuir para o ambiente tranquilo e atmosfera 
relaxante do Stone Spa é proibido o uso de telemóveis, câma-
ras fotográficas/ vídeo e aparelhos eletrónicos. É expressa-
mente proibido fumar ou ingerir bebidas alcoólicas. Respeite 
o ambiente calmo, mantendo sempre o seu tom de voz baixo. 

 

MARCAÇÕES 

Recomendamos que reserve o seu ritual com a antecedência 
mínima de 24h, ligando através do telefone  interno  do  seu 
quarto  (Ext. 315); diretamente para a receção +351 268 887 
017 ou através do e-mail spa@alentejomarmoris.com. Hóspe-
des que não compareçam sem aviso prévio de pelo menos 
12h, será cobrado o valor total do ritual agendado.  

CONDIÇÃO MÉDICA 

Se sofrer de qualquer po de doença, es ver a tomar medica-
ção ou grávida comunique-o de imediato ao staff do Stone 
Spa. Alguns tratamentos podem não ser recomendáveis. 

 

Reagende o seu tratamento se tiver sido diagnosticado com 
COVID-19 ou manifestar sintomas de febre, tosse ou dores 
de cabeça.  

CHECK IN 

Aconselhamos os nossos clientes a efetuarem o check-in pelo 
menos 10 minutos antes do ritual agendado, deste modo terá 
tempo para preencher o Ques onário de Consulta Confidenci-
al e preparar-se para o ritual. O atraso na chegada irá limitar a 
sua experiência.  

 

 



 

 

 

INFORMAÇÕES 

HORÁRIOS 

Seg - Qui:     11h-20h  

Sex - Dom:   10H-20H 

ADMISSÃO 

O Stone Spa reserva-se o direito de recusar a admissão a pes-
soas cujo comportamento possa afetar ou pôr em causa o 
ambiente tranquilo de outros clientes. A u lização do Spa 
(tratamentos e u lização dos tanques de hidromassagem) só 
é permi da a par r dos 14 anos de idade.  

POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

Falta de comparência no ritual ou desmarcações efetuadas 
num prazo inferior a 12h, serão cobradas na totalidade. 

ZONA TERMAL 

Por razões de segurança é expressamente proibido mergulhar 
ou correr à volta da piscina interior e tanques. A zona das pis-
cinas não é supervisionada e o Spa não se responsabiliza por 
qualquer acidente. A u lização de fato de banho é obrigatória 
nas piscinas e hammam. Se não tem fato de banho, poderá 
adquiri-lo na receção do Spa. 

Encerrado, pela resolução do Conselho de Ministros n.º 40-
A/2020, de 29 de Maio de 2020  

 

FITNESS GYM 

É obrigatório o uso de vestuário e calçado  apropriado  no  
ginásio. Aconselhamos os u lizadores do Fitness Gym a con-
sultar um médico antes de iniciarem a sua a vidade física. 

 
OBJECTOS DE VALOR 

O Stone Spa não se responsabiliza pela perca ou roubo de 
pertences nas suas instalações. Os objetos encontrados serão 
guardados no Lost & Found. 


