Aquarelax
Programas de bem-estar
(sem alojamento)

CONSTITUIÇÃO DO PROGRAMA

ACESSO AO AQUALUDIC
(no período seleccionado)

O espaço Aqualudic é composto por piscinas de água quente hidrodinâmicas interiores e exteriores,
jacuzzis, cascatas e circuito celta com: hamman, banho turco, duas saunas (uma delas com cromoterapia),
duche de contraste 360º e fonte de gelo.

RITUAL VICHY FLORES DA SERRA, COM LAVANDA
Massagem que alia as características da água termal com o óleo essencial de lavanda
selvagem da serra, proporcionando o relaxamento natural do corpo e da mente.

BANHO DE LARANJA E CANELA
Desfrute de um banho com o aroma suave e doce da casca de laranja, com a envolvência quente e
confortante da canela. Relaxe o corpo e mente, enquanto devolve vitamina C
à sua pele deixando-a mais luminosa e perfumada.

ou

BANHO DE LAVANDA (AROMAS SERRA DA ESTRELA)
Banho com uma envolvência aromática das plantas da Serra da Estrela associado às propriedades da água termal.
A combinação perfeita para o relaxamento e bem-estar geral.

Excepto períodos coincidentes
com os restantes preçários.

SÁBADOS
PONTES
AGOSTO

09:30 às 13:30

46,75€

50,80€

49,30€

12:30 às 19:30

50,30€

53,80€

51,80€

16:30 às 19:30

47,80€

51,80€

49,30€

DIAS ÚTEIS

PERÍODOS

DOMINGOS / FERIADOS *
16/12 a 02/01/19
07/04 a 22/04/19
01/07 a 31/07/19

01/09 a 15/09/19
15/12 a 03/01/20

Condições:
- Valor por pessoa no período seleccionado;
- Programa executado na íntegra dentro do período pretendido, tendo que optar previamente pelo
Banho de Laranja e Canela ou Banho de Lavanda aquando da reserva do mesmo;
- Programa sujeito a disponibilidade e reserva prévia;
- No caso de haver necessidade de ajustamento ao programa prevalecem os valores praticados ao balcão;
- Na utilização do espaço Aqualudic, tenha em conta as normas de utilização do espaço.
*Nos DOMINGOS / FERIADOS tenha em conta os períodos especiais acima indicados.
Informações e Reservas:
www.aquadome.com.pt

geral@aquadome.com.pt

+351 275 970 030/31

Programa sujeito a alteração sem aviso prévio | IVA incluído à taxa legal em vigor

+351 275 970 038

