
STROLL IN, 
STRUT OUT
COME AS YOU ARE FOR 
WHATEVER YOU NEED 



3

DETOX 
TREATMENTS

DETOX.
RETOX. 
REPEAT.

SWEAT OUT  
THE NIGHT 
BEFORE SO 
YOU’RE READY  
TO DO IT ALL 
OVER AGAIN

DETOX MASSAGE

Detox and recoup with energizing techniques 
and a rich blend of oils designed to stimulate 
metabolism and eliminate toxins.

60 / 90 minutes

DETOX BODY 

Purify inside out with a full body AHA peel and 
wrap. This systemic detox drains tissues and 
boosts the body’s natural detoxification systems.

60 minutes

DETOX FACIAL 

Detox the skin from pollution and treat 
impurities and imperfections with this deep 
cleansing treatment suited to all skin types.

Performed with / skin regimen / products

60 minutes

DE
TO

X
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DETOX.
RETOX. 
REPEAT.
MASSAGEM DETOX

Faça um detox e recupere o seu verdadeiro eu 
com técnicas estimulantes e uma combinação 
única de óleos desenhada para ativar o 
metabolismo e eliminar toxinas.

60 / 90 minutos

DETOX CORPORAL 

Purifique o corpo — por dentro e por fora — com 
um peel & wrap com AHA. Este detox sistémico 
drena os tecidos e estimula os sistemas de 
desintoxicação naturais do corpo.

60 minutos

DETOX FACIAL 

Limpe a pele dos efeitos nocivos da poluição 
em profundidade e trate as imperfeições com 
este tratamento de limpeza intenso. Adaptado 
a todos os tipos de pele.

Realizado com produtos /skin regímen

60 minutos

DE
TO

X
TRATAMENTOS

DE DETOX

SWEAT OUT  
THE NIGHT 
BEFORE SO 
YOU’RE READY  
TO DO IT ALL 
OVER AGAIN
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MASSAGE 
TREATMENTS

WORK OUT THE KINKS
ENHANCEMENTS

MELT

Melt away tension with the warmth of 
volcanic hot stones, the perfect addition 
to any massage.

REVITALIZE

Revitalize and soften hands or feet with 
an exfoliation that improves hydration, 
brightness, and suppleness.

HAIR MASK

Visibly strengthen damaged hair with a 
Nourishing treatment, bringing softness, 
shine, and tone.

THERAGUN

Supercharge any massage with the 
Theragun to recover faster from 
muscle soreness and 
deep-seated tension.

GO DEEP

Boost energy and banish tension. 
Designed to target deeper muscle layers and 
release tension.

60 / 90 minutes

DE-STRESS 

Revive tired muscles and reduce brain fog 
with head-clearing oils, moderate pressure, 
and tension-releasing techniques. 

60 / 90 minutes

DETOX 

Detox and recoup with energizing techniques 
and a rich blend of oils designed to stimulate 
metabolism and eliminate toxins.

50 / 80 minutes

RESET

Relax and recover using moderate to light 
pressure designed to lower brain waves, 
promote the release of toxins, better sleep and 
help gently unknot muscles.

60 / 90 minutes

M
A

SS
AG

E



9

TRATAMENTOS DE
MASSAGEM

WORK OUT THE KINKS
POTENCIAR

MELT
Derreta qualquer sinal de tensão com 
o calor de pedras vulcânicas quentes, o 
complemento perfeito para 
qualquer massagem.

REVITALIZE
Revitalize e suavize as mãos ou pés com 
uma esfoliação que reforça a hidratação, 
a luminosidade e a elasticidade.

MÁSCARA CAPILAR
Fortaleça o cabelo danificado com um 
tratamento nutritivo, devolvendo-lhe 
suavidade, brilho e tonalidade.

THERAGUN
Intensifique qualquer massagem 
com o Theragun para uma 
recuperação mais rápida de 
dores musculares e 
tensão profunda.

GO DEEP

Impulsione os níveis de energia e elimine 
toda a tensão. Uma massagem concebida 
para penetrar as camadas musculares mais 
profundas e libertar tensão.

60 / 90 minutos

DE-STRESS 

Renove músculos cansados e esvazie a 
mente com óleos tranquilizantes, pressão 
moderada e técnicas de alívio da tensão. 

60 / 90 minutos

DETOX 

Faça um detox e recupere o seu verdadeiro eu 
com técnicas estimulantes e uma combinação 
única de óleos desenhada para ativar o 
metabolismo e eliminar toxinas.

50 / 80 minutos

RESET

Relaxe e sinta o seu corpo a renovar com 
técnicas de pressão ligeira a moderada 
concebidas para reduzir as ondas cerebrais, 
promover a libertação de toxinas, melhorar 
o sono e ajudar a desfazer contraturas 
musculares.

60 / 90 minutos

M
A

SS
AG

EM
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FACE 
TREATMENTS

GET CAMERA READY
DAILY

The antidote to modern fatigue and urban 
lifestyle: brings energy back to the skin 
counteracting the effects of stress, 
pollution, and lifestyle aging. Customizable 
for all skin types.

Performed with / skin regimen / products

60 minutes

PRESCRIPTION 

Inside and outside recovery. Fully 
customized to whatever your skin needs 
most: hydration, deep cleansing, age 
protection or treat sensitivity.

60 minutes

DETOX

Detox the skin from pollution and treat 
impurities and imperfections with this deep 
cleansing treatment suited to all skin types.

Performed with / skin regimen / products

60 minutes

DIAMOND COCOON

Activate the full potential of your skin 
with this prebiotic, revitalizing, renewing 
treatment designed to counter the effects of 
modern pollution and stress.

Performed with Natura Bissé products

90 minutes

CITRUS ESSENCE

An antioxidant treatment that restores skin’s 
vitality. The vitamin C stimulates collagen 
production and renews skin firmness, while 
improving radiance.

60 minutes

3D COLLAGEN SHOCK

“Triple firmness, triple elasticity”. A smart 
combination of three types of collagens that 
will lift the skin and minimize wrinkles and 
fine lines.

Performed with Natura Bissé products

60 minutesFA
CE

ENHANCEMENTS
EYE RECOVERY 
Triple action eye mask targeting dark circles, 
puffiness and wrinkles that can be added to 
any treatment. 
 
GLOW PEEL  
Boost brightness, smoothness and luminosity 
with this active peel that can be added to the 
Prescription and Citrus facials. 
 
HAIR MASK 
Visibly strengthen damaged hair with a 
Nourishing treatment, bringing softness, 
shine, and tone. 
 
LED MASK 
Using the latest skin care technology, 
relax under our LED Mask and enjoy 
immediate radiance, freshness, 
and vitality. 
 
V-NECK MASK 
A lifting, plumping, and 
brightening hyaluronic neck 
and décolleté mask for 
added skin rejuvenation.
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TRATAMENTOS DE
ROSTO

GET CAMERA READY
DAILY

O antídoto para a fadiga moderna e 
lifestyle urbano: devolve energia à pele, 
contrapondo os efeitos do stress, poluição 
e envelhecimento. Personalizável para todos 
os tipos de pele.

Realizado com produtos / skin regímen

60 minutos

PRESCRIPTION 

Recuperação por dentro e por fora. 
Tratamento totalmente personalizável 
às necessidades do seu rosto: 
hidratação, limpeza profunda, proteção 
antienvelhecimento ou tratar a sensibilidade.

60 minutos

DETOX

Desintoxique a sua pele da poluição e trate 
as impurezas e imperfeições com este 
tratamento de limpeza profunda. Adaptado a 
todos os tipos de pele.

Realizado com produtos /skin regímen

60 minutos

DIAMOND COCOON

Ative todo o potencial da sua pele com 
este tratamento prebiótico, revitalizante 
e renovador concebido para contrapor os 
efeitos da poluição e do stress.

Realizado com produtos Natura Bissé.

90 minutos

CITRUS ESSENCE

Um tratamento antioxidante que restaura a 
vitalidade da pele. A vitamina C estimula a 
produção de colagénio e renova a firmeza da 
pele, ao mesmo tempo que impulsiona 
a luminosidade.

60 minutos

3D COLLAGEN SHOCK

Tripla firmeza, tripla elasticidade. Uma 
combinação inteligente de três tipos de 
colagénio que revitaliza a pele e minimiza as 
rugas e rídulas.

Realizado com produtos Natura Bissé.

60 minutos

POTENCIAR
EYE RECOVERY 
Máscara de tripla ação para penetrar nas olheiras 
profundas, inchaço e rugas, o complemento 
perfeito para qualquer tratamento.

GLOW PEEL  
Impulsione brilho, suavidade e luminosidade com 
este peeling ativo que pode ser adicionado aos 
tratamentos faciais Prescription ou Citrus Essence.

MÁSCARA CAPILAR 
Fortaleça o cabelo danificado com um 
tratamento nutritivo, devolvendo-lhe 
suavidade, brilho e tonalidade.

MÁSCARA LED 
Recorrendo a tecnologia de ponta para 
cuidados da pele, relaxe com a nossa 
Máscara LED e desfrute de luminosidade, 
vigor e vitalidade imediatas.

MÁSCARA V-NECK 
Uma máscara hialurónica revigorante, 
revitalizante e iluminadora para o 
pescoço e decote para um efeito 
rejuvenescedor da pele.RO

ST
O
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BODY 
TREATMENTS

BUFFED AND POLISHED 
FROM THE OUTSIDE IN
QUENCH

Restore moisture balance, revealing perfect 
tone and exceptional elasticity with this 
soft and creamy body mask. Ideal post sun 
exposure, and for dull and bumpy skin.

60 minutes

DETOX

Purify inside out with a full body AHA peel 
and wrap. This systemic detox drains tissues 
and boosts the body’s natural 
detoxification systems.

60 minutes

CITRUS DRENCH

A sensory experience designed to protect 
the skin against premature aging, with a 
citrus exfoliation and firming, 
antioxidant wrap. 

60 minutes

WELL LIVING

A complete menu of vegan body treatments 
completely personalized so you can choose 
and create your own Well-Living.

30 / 60 / 90 minutes

BO
DY

ENHANCEMENTS
EYE RECOVERY

Triple action eye mask targeting dark circles, 
puffiness and wrinkles that can be added to any 
treatment. 
 
MORE MASSAGE

Add more massage; ask about adding 
30 minutes of additional time. 
 
THERAGUN

Supercharge any body treatment with the 
Theragun to recover faster from muscle 
soreness and deep-seated tension. 
 
V-NECK MASK

A lifting, plumping, and brightening 
hyaluronic neck and décolleté 
mask for added skin 
rejuvenation.
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TRATAMENTOS DE
CORPO

BUFFED AND POLISHED 
FROM THE OUTSIDE IN

CO
RP

O
QUENCH

Restabeleça uma hidratação equilibrada, 
revelando um tónus perfeito e uma 
elasticidade excecional com esta máscara 
corporal suave e cremosa. Ideal após um dia 
de exposição solar, bem como para peles 
baças e com relevos.

60 minutos

DETOX

Purifique o corpo — por dentro e por fora 
— com um peel & wrap com AHA. Este detox 
sistémico drena os tecidos e estimula os 
sistemas de desintoxicação naturais do 
corpo.

60 minutos

CITRUS DRENCH

Uma experiência sensorial concebida para 
proteger a pele contra o envelhecimento 
com uma esfoliação Citrus e um wrap 
antioxidante e refirmante.  

60 minutos

WELL LIVING

Um menu completo de tratamentos 
corporais vegan completamente 
personalizados para que possa escolher e 
criar o seu próprio Well-Living.

30 / 60 / 90 minutos

POTENCIAR
EYE RECOVERY
Máscara de tripla ação para penetrar 
nas olheiras profundas, inchaço e rugas, 
o complemento perfeito para qualquer 
tratamento. 
 
MAIS MASSAGEM
Opte por adicionar 30 minutos extra 
de massagem. 
 
THERAGUN
Intensifique qualquer massagem com o 
Theragun para uma recuperação mais 
rápida de dores musculares e 
tensão profunda. 
 
MÁSCARA V-NECK
Uma máscara hialurónica 
revigorante, revitalizante e 
iluminadora para o pescoço 
e decote para um efeito 
rejuvenescedor da pele.



SPA GUIDELINES

Spa services are available for guests aged 
16 and older (subject to limitations and 
parental supervision). A selection of Beauty 
Bar services is available for guests of all 
ages (subject to limitations and parental 
supervision). Access to dressing rooms and FIT 
is prohibited to those under 16 years of age 
and requires parental supervision for those 
under 18 years of age.

RESERVATIONS

Walk-in appointments are welcome; however, 
guests are encouraged to make arrangements 
in advance. All reservations must be 
secured with a credit card. To schedule your 
appointment(s), please call our spa desk 
at (+351) 289372310. Guests staying in the 
property may dial extension 812 from a guest 
room. Please advise us if you are pregnant or 
have other significant health considerations 
when booking your treatments. Prices in Eruo. 
Tax & service charge included. Promotions and 
discounts do not apply to packages.

ARRIVAL AND CHECK IN PROCEDURES

We invite you to use all AWAY spa features, 
including sauna, steam room, and jacuzzi, 
before and after spa treatments. We request 
you arrive at least 20 minutes prior to your 
treatment time, providing you with ample 
time to check-in and prepare for your spa 
experience. Should your arrival be delayed, 
please note that your treatment time will be 
reduced accordingly so that we may serve the 
next guest on time. Late arrival will still result 
in full charge for your requested service, even 
though your actual treatment time may be 
reduced. We request that you do not bring 
jewellery or valuables to your spa experience. 
Away Spa is not responsible for lost, stolen, or 
misplaced items.

CANCELLATION POLICY

Your reservations require that we schedule 
Spa Talent and hold appointment times just for 
you. As a courtesy and to avoid charges in full, 
we require 24 hours’ notice should you need to 
change or cancel your reservation.
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DIRETRIZES
DO SPA

SPA
GUIDELINES

EVERYTHING YOU NEED TO 
GO LONGER AND STAY LATER

TUDO O QUE PRECISA DE SABER 
PARA DESFRUTAR MAIS E MELHOR

DIRETRIZES DO SPA

Os serviços de Spa estão disponíveis para 
visitantes com idade igual ou superior a 
16 anos (sujeito a limitações e supervisão 
parental). Uma seleção de serviços Beauty 
Bar está disponível para visitantes de todas 
as idades (sujeito a limitações e supervisão 
parental). Acesso proibido a vestiários e FIT a 
visitantes com idade inferior a 16 anos, sendo 
que visitantes com idade inferior a 18 anos 
necessitam de supervisão parental.

RESERVAS

Visitantes que não tenham reserva são bem-
vindos. No entanto, aconselhamos a efetuar 
reservas antecipadamente. Todas as reservas 
são garantidas com cartão de crédito. Para 
efetuar a(s) sua(s) reserva(s), por favor, 
contacte a receção do spa através do número 
(+351) 289 372 310. Os visitantes que estejam 
instalados na propriedade poderão marcar a 
extensão 812 a partir do telefone do quarto 

ou residência. Ao efetuar a reserva, por favor, 
indique-nos se estiver grávida ou se tiver 
problemas de saúde relevantes. Preços em 
euros. Impostos e taxas de serviço incluídos. 
Promoções e descontos não se aplicam a 
pacotes.

PROCEDIMENTOS DE CHEGADA E CHECK-IN

Convidamo-lo a usufruir de todos os serviços 
do AWAY Spa, incluindo sauna, banho turco 
e jacúzi. Antes e depois dos tratamentos de 
spa. Pedimos-lhe que chegue, pelo menos, 
20 minutos antes da sua reserva para que 
tenha tempo suficiente para fazer o check-in 
e preparar-se para a experiência. Se ocorrem 
atrasos, tenha em atenção de que o tempo 
do seu tratamento será reduzido de acordo 
com o atraso para que possamos fornecer 
os nossos serviços convenientemente ao 
visitante seguinte. Um atraso resultará na 
cobrança total do serviço requisitado, mesmo 
que o tempo do tratamento seja reduzido. 

Pedimos-lhe que não traga peças de joalharia 
ou de valor para o spa. O AWAY Spa não se 
responsabiliza por objetos perdidos, roubados 
ou extraviados.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

As suas reservas requerem que recrutemos Spa 
Talent e que mantenhamos horários reservados 
só para si. Por cortesia, e para evitar cobranças 
totais, pedimos-lhe que nos avise com 24 
horas de antecedência se pretender alterar ou 
cancelar a sua reserva.







ALWAYS BE 
READY FOR 
WHAT’S 
NEXT


