O Balneário da Fonte dos Frades está situado a meio caminho entre a
povoação de Maceira e a Praia de Porto Novo.
O estabelecimento termal, parcialmente remodelado em 2014,
mantém a tradicional traça dos edifícios termais portugueses,
caracterizando-se por 3 áreas distintas. Centralmente está a zona de
acolhimento de utentes com uma pequena área de espera e atendimento.
No rés-do-chão estão concentradas as cabines de tratamento, de
utilização comum entre homem e mulheres, mas onde a privacidade
de cada um é total.
No 1º andar localizam-se os vestiários, cacifos para guarda de roupas
e casa de banho, sendo que todos estes espaços têm áreas distintas
para os utentes masculinos e femininos.

Rua Fonte dos Frades, 2560-071 Maceira TVD
T: (+351) 261 984 484
E: termasvimeiro@hotelgolfmarvimeiro.pt
www.hotelgolfmarvimeiro.pt

A Buvete, local onde é dada água aos utentes termais, sob pescrição
médica, está localizada no exterior, integrada num espaço coberto
rodeado de magníficos jardins.
O Rio Alcabrichel passa bem junto ao edifício termal a caminho da
foz na Praia do Porto Novo.
Todo este conjunto está rodeado de frondoso arvoredo e as paisagens
envolventes, são uma mistura entre as rocas que delimitam o vale do
Rio Alcabrichel e a vegetação própria da zona.
Para a sua estadia termas oferecemos condições especiais no Hotel
Golf Mar situado na Praia de Porto Novo, a cerca de 1500 metros do
complexo termal.
HORÁRIOS GERAIS
Recepção | 8.30h - 12.30h // 16.00h - 18.00h
Consultas | 9.00h - 12.00h // 16.00h - 18.00h
Tratamentos | 8.30h - 12.30h // 16.00h - 18.00h
Encerra à Quinta-Feira
Consulte as nossas condições especiais para residentes.

VOCAÇÕES TERAPÊUTICAS:
Pele: dermatites e eczemas atópicos, psorise, acne juvenil, eczema infantil.
dermatoses crónicas e quelóides em cicatrizes.
A qualidade das águas termais é conhecida desde os tempos dos romanos que
sempre souberam tirar proveito das qualidades terapêuticas as águas.

Aparelho Digestivo: doenças esófago-gastroduodenais, colites, patologia
hepato-biliar (funcional e orgânica)

A zona do Vimeiro é fértil em águas minero-medicinais que se tornaram
célebres desde os tempos longínquos.

Aparelho Circulatório: varizes, hemorróidas, hipertensão arterial (controlada) e
enxaquecas.

As Termas do Vimeiro são especialmente indicadas para a preveção e
tratamento de várias patologias designadamente da pele e dos aparelho
digestivo, circulatório e respiratório

Aparelho Respiratório: rino-faringites crónicas, sinusites crónicas, asma e
bronquite crónica.

O PRAZER DE CUIDAR DA SUA SAÚDE, NATURALMENTE.

Técnicas Terapêuticas: Ingestão de água, balneoterapia, ventiloterapia e
fisioterapia

FONTE SANTA ISABEL (Actualmente desactivada)

Água bicarbonatada-cloretada, sódio-cálcica,
com uma mineralização total que ronda os 1100 mg/l.

FONTE DOS FRADES

Água cloretada-sódica-magnesiana com mineralização
total que ronda os 3200 mg/l.

TABELA DE PREÇOS
Balneário Termal da Fonte dos Frades
Inscrição Termal e taxa de água*: 32,50€
Taxa médica: 35€
Taxa médica repetente: 20€
*Inclui roupão e lençol de banho.
Os preços incluem IVA à taxa legal
Os preços podem ser alterados sem aviso prévio

O desconto é calculado pelo somatório do número de tratamentos em cada acto
de compra. Aconselhamos que seja portador de fato de banho e chinelos

10%
desconto

12%
desconto

15%
desconto

15 a 20
tratamentos

21 a 25
tratamentos

mais de 25
tratamentos

Balneoterapia
Banho Imersão: 8,50€
Hidromassagem: 11€
Banho bolha de ar: 10,50€
Duche subaquático: 11,50€
Duche Vichy com massagem: 26,50€
Duche escocês: 10€
Duche lombar: 9,50€
Duche circular: 8€
Duche nasal: 8€
Enteroclise: 10€
Ventiloterapia
Aerosol: 8,00€
Fisioterapia
Massagem manual geral: 25€
Massagem manual parcial: 16€
Diversos
Copo termal (venda): 5€
Adaptador nasal (venda): 6€
Bocal (venda): 8€

