SPA MENU
PORTUGUÊS

Stone Spa
Vencedor dos prémios “Best Luxury Romantic Destination 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 antigo lagar de azeite
e escavado numa pedreira, o Stone Spa no Alentejo Marmòris
Hotel é um refúgio único para desfrutar de verdadeiros momentos de evasão e bem-estar.
Deixe-se envolver por experiências relaxantes e inesquecíveis,
onde a força e o magnetismo 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 sentidos 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 autêntico da água e a formação inicial de pequenas estalactites
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 hidromassagem, piscina com camas de massagem e hammam que compõem o cenário perfeito para a sua relaxação.

BRUNO VASSARI - Kianty Spa
Bruno Vassari marca de Cosmética Profissional com 40 anos
de experiência, decide no ano de 2004 estudar um vinho italiano com propriedades importantes para que pudesse dar nome
a uma nova linha, esta baseada nos benefícios do vinho, concretamente (da uva) na nossa pele.
O nome italiano da marca, tinha que estar relacionado com
uma variedade de vinhos da mesma origem, por isso foi selecionado um dos vinhos mais prestigiados e conhecidos no mundo 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 terapêutico (Lomi lomi) das antigas 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 corpo e mente. Promove o relaxamento muscular, acalma emoções,
melhora a circulação e aumenta a oxigenação das células fortalecendo 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 essenciais 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 energético.

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 relaxamento 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. Utilizada com pindas aquecidas, promove a
circulação sanguina e ajuda no alivio das dores musculares.

MASSAGEM PRÉ MAMÃ
70 min| 90€
Cuidadosamente criada para grávidas, este ritual, realizado com
movimentos relaxantes e drenantes, ajuda a libertar as tensões lombares e o constante desconforto das suas pernas.

RITUAIS DE TECIDOS PROFUNDOS

MARMÒRIS MASSAGE
55/80min| 85€/ 100€
Desenvolvida pela equipa Stone Spa, esta massagem de tecidos profundos foi concebida a pensar nos amantes das massagens profundas 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 AYURVÉDICA
55min | 90€
Através de toques profundos com mãos e cotovelos, a massagem
ayurvédica propicia um realinhamento postural, alívio de tensões no
corpo físico, fortalece o sistema imunológico, tem efeitos anti-stress
e anti-depressivos. Proporciona uma maior flexibilidade do corpo e
mobilidade nas articulações, possibilitando o circuito livre da energia vital.

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 pressão manual. Realizado com manteiga de Karité CHI aquecida para
um melhor resultado descontraturante.

MAR—RELAX COSTAS by Kianty SPA
40min | 60€
Tratamento relaxante destinado ao alívio profundo da tensão muscular mediante o efeito térmico da Mousse Thermal All Uva e massagem manual. Este Ritual termina com uma degustação de uma
Taça de Vinho.

TRATAMENTOS DE CORPO
ENVOLVIMENTOS
Tratamento VITIS
75min| 80€
Graças ao seu elevado conteúdo em iodo e minerais, em combinação com os polifenóis da uva, conferem um efeito drenante e antioxidante no tratamento específico da celulite associada à retenção
de líquidos.

Tratamento TOSCANA
80min| 95€
Especificamente indicado para aquelas pessoas que têm uma
celulite generalizada, endurecida ou compacta, difícil de eliminar.
Este tratamento agindo de forma natural através da pressão exercida pela envoltura das algas, resulta na quebra das células adiposas e
no reequilíbrio da oxigenação celular.

Tratamento VITE-VITALITY
70min|90€
Indicado para pessoas com problemas de flacidez, este tratamento
reafirmante e remodelante é uma verdadeira experiência sensorial
que nos leva ao equilíbrio entre o corpo e a mente, graças aos
benefícios do vinho e das algas.

BAMBUTERAPIA By Stone Spa
30min| 45€
Tratamento modelador realizado através de manobras com canas
de bambus, ideal para quem pretende combater a celulite e a flacidez.

ESFOLIAÇÕES
PEELING IL SALE E L’UVA By Kianty Spa
45min|60€
Peeling corporal de sal marinho e polifenóis de uva com óleo aquecido, indicado para a remoção das células mortas da pele. Finalizamos com um creme hidratante anti - envelhecimento de Vinoterapia Bagno di Latte.

DETOX By Stone Spa
30min|35€
Esfoliação corporal desintoxicante com sal, óleo vegetal e óleo essencial
de gengibre. Finalização com creme nutritivo para uma pele limpa e
desintoxicada.

HIDRATANTE By Stone Spa
30min|40€
Esfoliação corporal hidratante para limpar e hidratar profundamente a
pele. A aplicação do creme nutritivo é o toque glamour para uma pele
resplandecente.

RITUAIS DE CONFORTO
DUCHE ESCOCÊS
20min| 30€
O banho Escocês é um banho que conjuga os jatos de água quente e fria
incidindo com impacto mecânico da água nos diversos pontos do corpo.
A alternância do calor e frio, aumenta o seu bem-estar físico e acelera o
seu metabolismo.

TRATAMENTO DE MÃOS
30min| 25€
Tratamento excecional que alia uma esfoliação a um envolvimento de
argila, criando um efeito anti—idade que deixa a sua pele hidratada ajudando 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 (Serviço externo)

45min|35€
Um verdadeiro tratamento de suavidade e proteção para as suas mãos.
Esfoliação suavizante e tratamento nutritivo para mãos e cutículas.

SPA PEDICURE (serviço externo)
60min|45€
Um verdadeiro ritual de conforto para os pés. Combinação perfeita de
esfoliante e tratamento de pés e cutículas.

RITUAIS DE TRATAMENTOS DE ROSTO
Ritual LIFT—OX
60 min|110€
Uma pele madura requer cuidados específicos para compensar e
suavizar todos os sinais de envelhecimento. Estas manifestações na
pele, como as rugas, a perda de firmeza, o grau de hidratação e a
uniformidade da sua textura, podem melhorar com este intensivo
tratamento anti—idade.

Ritual ABBOCATO By Kianty Spa

60min| 90€
Tratamento recomendado para peles que começam a manifestar os
primeiros sinais de perda de firmeza. Graças à ação sinérgica dos
polifenóis e dos alginatos otimiza uma maior resistência ao envelhecimento cutâneo.

Ritual DESINTOXICANTE By Kianty Spa
60min|85€
Indicado para peles masculinas, oleosas e/ou problemáticas,
este tratamento limpa e desintoxica profundamente a pele
libertando-a de bactérias e impurezas, reequilibrando a produção da
oleosidade.

Ritual VISIBLE By Kianty Spa
45min|55€
Tratamento formulado à base de Viniferin, rica em polifenóis, cuja a
ação principal é combater os sinais de envelhecimento nos ritos da
boca, olhos , olheiras e sinais de expressões.

Facial Express
30min| 45€
Facial express ideal para devolver rapidamente o brilho e elasticidade às peles cansadas e desvitalizadas. Utilizando técnicas de
acupressão facial com pedras mármore de Vila Viçosa e uma combinação eficaz de semente de uva e vitamina E.

PROGRAMAS A CASAL

SPA DELIGHT CASAL
2h | 260€
Banho Relaxante
Relax Moment 55’
Facial Express com Pedras Mármore

STONE SPA CASAL
2h10 |290€
Banho Relaxante
Stone Romantic Luxury Massage
Ritual Visible By Kianty

DO IT YOURSELF

Crie o seu programa de um dia. Escolha 3 tratamentos de cada categoria (massagem, tratamento de corpo e rosto) e usufrua de 20%
desconto.

DAY SPA
Clientes que não estejam hospedados no Hotel, podem usufruir da
Zona Thermal e do Fitness Gym, desde que reservem um Ritual Spa
ou adquiram um passe de acesso diário.
Valor do Acesso Diário:

25€

Crianças dos 6 aos 14 anos:

10€

SPA ETIQUETTE

ATMOSFERA ZEN
De modo a contribuir para o ambiente tranquilo e atmosfera
relaxante do Stone Spa é proibido o uso de telemóveis, câmaras fotográficas/ vídeo e aparelhos eletrónicos. É expressamente 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. Hóspedes que não compareçam sem aviso prévio de pelo menos
12h, será cobrado o valor total do ritual agendado.

CONDIÇÃO MÉDICA
Se sofrer de qualquer tipo de doença, estiver a tomar medicação ou grávida comunique-o de imediato ao staff do Stone
Spa. Alguns tratamentos podem não ser recomendáveis

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 Questionário de Consulta Confidencial e preparar-se para o ritual. O atraso na chegada irá limitar a
sua experiência.

Todos os serviços do Stone Spa incluem IVA à taxa em Vigor - 23%

INFORMAÇÕES
HORÁRIOS

Seg - Qui:

11h-20h

Sex - Dom: 10H-20H
ADMISSÃO
O Stone Spa reserva-se o direito de recusar a admissão a pessoas cujo comportamento possa afetar ou pôr em causa o
ambiente tranquilo de outros clientes. A utilização do Spa
(tratamentos e utilização dos tanques de hidromassagem) só
é permitida a partir 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 piscinas não é supervisionada e o Spa não se responsabiliza por
qualquer acidente. A utilização de fato de banho é obrigatória
nas piscinas e hammam. Se não tem fato de banho, poderá
adquiri-lo na receção do Spa.
FITNESS GYM
É obrigatório o uso de vestuário e calçado apropriado no
ginásio. Aconselhamos os utilizadores do Fitness Gym a consultar um médico antes de iniciarem a sua atividade 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.

SPA MENU
ENGLISH

Stone Spa
Winner of “Best Luxury Wellness Spa” and in 2015 “Best Emerging
Spa” by the Best Luxury Spa Awards, Stone Spa is implanted in an ancient olive oil mill and dug in a quarry, Alentejo Marmòris Stone Spa
Hotel is a unique refuge to enjoy true moments of evasion and
wellness.
Immerse yourself in a relaxing and unforgettable experience, where
the power and magnetism of the marble transport to other place where the details will surprise you every time.
Entering in the Stone Spa is an unforgettable experience, that clears
our senses to the beauty of the stone that adorns its original walls.
Forget the outside world, and embark on an imaginary voyage, like a
character from the books of Julio Verne.
The beauty and strength of its original walls, the authentic trickle of
the water and the initial formation of small stalactites make its atmosphere absolutely unique.
The Spa has 4 treatment rooms (2 double), an indoor and outdoor
pool heated, swimming pool with whirlpool circuit, pool with massage
beds and hammam that compound the perfect background for your
relaxation.

BRUNO VASSARI - Kianty Spa
Bruno Vassari, a professional Cosmetic brand with over 40 years of
experience, decided in 2004 to begin studying Italian wines in order
to create a new line of products. This line of products relies on the
best cosmetic qualities of the wine, or more specifically, the grapes,
to give the best possible care to your skin.
Due to the connection between the brand’s Italian name and Italian
wines, a new line of products named Kianty was created. The Kianty
line of products got its name from one of the most famous wines
from the Toscana region, Chianti.

It is important to know that the black grape has very special characteristics and its known for its soothing and antioxidant qualities
that rejuvenate your skin on the inside and the outside.

DESCUBRA OS PRAZERES DA VINOTERAPIA COM
BRUNO VASSARI.

RELAXATION RITUALS
STONE ROMANTIC LUXURY MASSAGE
55min| 170€
Inspired by the therapeutic method (Lomi lomi) of the oldest cultures
in the Hawaiian Islands, this massage is perfect for a deep relaxation.
Performed with warm Karité butter it becomes an unique sensory journey, perfect for couples.

RELAX MOMENT
55/80min| 85€/ 95€
A relaxing massage designed to balance body and mind. It provokes
muscular relaxation, calms emotions, improves blood circulation and
increases cell oxygenation which helps to strengthen our immune system.

HOT & COLD STONE MASSAGE
70min| 90€
Massage performed with heated volcanic stones, which causes an extraordinary sense of well-being and deep relaxation. The effect of essential oils associated with the heat of volcanic stones make this massage ideal for anyone who wants to liberate all the accumulated stress.
The ritual ends with a cold stone facial massage for an effect of contrast energy and lifting.

MASSAGE WITH CHINESE SCENTED SACHETS
60min| 100€
Massage with warm scented sachets composed of rice, spices and lavender oil. This oriental technique aims to create a deep relaxation
method, balancing your inner energy.

WINE THERAPY By Kianty Spa
70min| 110€
A relaxing massage performed on the body and the face. It aims to
relieve physical injuries and to relax the mind. Performed with warm
scented sachets, it helps to improve blood circulation and to relief
muscular pain.

MOTHER TO BE
70min| 90€
Carefully designed for pregnant women, this ritual, performed with relaxing and draining moves, helps to release lumbar tension and the constant discomfort of your legs.

DEEP TISSUE RITUALS
MARMORIS MASSAGE
55/ 80min| 85€/ 100€
Developed by the Stone Spa team, this deep massage, was conceived
with lovers of vigorous massages in mind. It’s a fusion between ancient
oriental techniques and contemporary therapies combining several
massage techniques and pressure with marble from the Vila Viçosa region.

AYURVEDIC MASSAGE
55min| 90€
Through deep touches with the hands and elbows, the ayurvedic massage offers a posture realignment and tension relief. It strengthens the
immune system and has anti-stress and anti-depressive effects. It helps
to increase body flexibility in order to improve the flow of vital energy.

THERAPEUTIC MASSAGE
30/45min| 50€/70€
Energizing ritual performed on the back and on the neck with rhythmic
movements, neuro-muscular techniques and localized manual pressure.
Performed with warm Karite Butter for a better invigorating effect.

MAR-RELAX by Kianty Spa
40min | 60€
Relaxing treatment destined to cause a deep relief of the muscular tension. Performed with Thermal All Grape Mousse this manual massage
ends with a tasting of a glass of wine.

BOBY TREATMENTS
VITIS TREATMENT
75min|80€
Due to its elevated iodine and mineral content, in combination with the
grape polyphenols, this treatment has a draining and an antioxidant
effect in order to treat localized cellulite that results from liquid retention.

TOSCANA TREATMENT
80min | 95€
Specifically created for those with generalized and hard to eliminate cellulite. This treatment is performed with natural seaweeds and helps to
break fat cells and rebalance cellular oxygenation.
VITE-VITALITY TREATMENT
70min | 90€
Specified for people with flaccidity, this reaffirming and remodelling
treatment is a true sensory experience that aims to balance body and
mind, thanks to the benefits of wine and seaweeds.
“BAMBUTHERAPY” by Stone Spa
30min | 45€
Modelling treatment performed with bamboo canes, perfect for those
who want to fight cellulite and flaccidity.

SCRUBS
PEELING IL SALE E L’UVA By Kyanty Spa
45min | 60€
Body peeling with marine salt, grape polyphenols and warm oils, specified for the removal of dead skin cells. The treatment finishes with an
hydrating and anti-aging lotion from Bagno di Latte’s wine therapy.

DETOX By Stone Spa
30min| 35€
Detoxing body exfoliation with salt, vegetable oil and ginger oil. This treatment finishes
with a nutritious lotion for a clean a detoxed skin.

HYDRANTING By Stone Spa
30min| 40€
Body exfoliation to deeply clean and hydrate the skin. The application of a nutritious
lotion is a glamorous touch for a glowing skin.

CONFORT RITUALS
SCOTTISH BATH
20min| 30€
The Scottish bath consists of alternate cold and warm water jets in several points of the
body. This treatment helps to improve your physical well being and to accelerate you
metabolism.

HAND TREATMENT
30min | 25€
Exceptional treatment that allies an exfoliation and a body wrap made from clay. Creates an antiaging effect that helps your skin fight external aggressions.

FEET TREATMENT
30min | 30€
Feet support all bodyweight and deserve special attention . This treatment is the ideal
solution for an immediate relief of your accumulated fatigue.

SPA MANICURE (external service upon request)
45min|35€
An exfoliating and nutritious treatment for soft and protected hands.

SPA PEDICURE (external service upon request)
60min|45€
A truly comfortable experience for your feet. The perfect combination between exfoliation and feet caring.

FACIAL TREATMENTS
Ritual LIFT -OX
60min|110€

An aging skin requires a specific care when fighting aging signs. These
manifestations on your skin, like wrinkles and hydration levels can be
compensated with this antiaging treatment.

RITUAL ABBOCATO By Kyanty Spa
60 min| 90€
A treatment recommended for skins that start to show some signs of
flaccidity. Thanks to the synergic action of the polyphenols and alginates this treatment will strengthen your skin resistances.

Detoxing ritual by kyanty spa
60 min| 85€
Recommended for male skins, oily or problematic, this treatment
cleans and detoxes your skin, eliminating any bacteria or impurities.

VISIBLE RITUAL BY KYANTY SPA
45 min| 55€
Viniferin treatment, rich in polyphenols which main goal is to fight
aging signs, especially around the eyes and mouth.

FACIAL EXPRESS
30min | 45€
Ideal for a quick glow in your skin. This treatment revitalizes your
tired skin through the use of pressure with marble stones and a combination of grapes seeds and Vitamin E.

COUPLES PROGRAMS
SPA DELIGHT COUPLE
2h | 260€
Relaxing bath
Relax moment 55 min for one couple
Facial express with marble stones

STONE SPA CASAL
2h10 | 290€
Relaxing bath
Stone romantic luxury massage
Visible ritual by Kyanty

DO IT YOURSELF

Create your own program. You may choose between 3 treatments
for each category (massage, body or facial treatment) and benefit
from a 20% discount.

SPA DAY
Customers who are not lodged in the hotel may also benefit from
the Thermal area and the Fitness Gym as long as they book a Spa
Ritual or acquire a daily pass.

Daily pass for adults: 25€
Children from 6 to 14 years old: 10€

SPA ETIQUETE

ZEN ATMOSPHERE
In order to contribute to a relaxed and quiet atmosphere it is forbidden to use cellphones, cameras or other electronic devices inside
the Stone Spa. It is strictly forbidden to smoke or consume alcoholic
drinks. Respect the quite environment by keeping your voice tone
low.

Appointments
We recommend that you book your ritual at least 24h in advance,
by calling from your room (extension 315), directly with the SPA
reception through the number +351 268 887 017 or through the
following e-mail address: spa@alentejomarmoris.com. Guests who
fail to show for their appointment without a 12-hour notice will be
charged for the total value of their treatment.

Medical conditions
Always inform the Stone Spa team if you are under any kind of medication, if you suffer from any illness or if you are pregnant. Some
treatments may be not recommended.

Check in
We advise our guests to check in at least 10 min before their treatments in order to fill out the necessary forms and get ready for your
treatment. Being late will limit your experience.

The prices listed include VAT at the applicable rate in force.

GENERAL INFORMATION
OPENING HOURS
Monday to Thursday: 11 a.m. till 8 p.m.
Friday to Sunday:

10 a.m. till 8 p.m.

Admission
The Stone Spa reserves the right to refuse the admission of people
whose behavior might affect the Spa quiet environment. Only people with over 14 years old may use relaxation tanks and book treatments.

Cancelation policy

No-show or cancelations made under 12h before treatment will be
fully charged.

Thermal Area
For safety reasons it is forbidden to dive or run around the pools
and relaxation tanks. Pool area is not supervised and the Spa does
not take any responsibility for any accidents that might happen.
Bathing suit is mandatory in the pools and relaxation pools. In case
you do not have a bathing suit you can acquire one in the Spa reception.

Fitness Gym
Appropriate clothes and shoes are mandatory for using the Fitness
Gym. We advise any users of the Fitness Gym to consult with your
doctor before starting their physical activity.

Valuables
Stone Spa does not take responsibility for the loss or theft of your
belongings. Found objects will be delivered to the Lost & Found (at
the hotel’s reception).

