LUSO / BUSSACO
ABRANDE O RITMO

ABRANDE O RITMO SPA BREAK
venha desfrutar de momentos de puro relax num ambiente de conforto e
tranquilidade aos pés Mata do Buçaco.
INCLUI:
1 ou 2 noites em QUARTO SUPERIOR com pequeno-almoço incluído | roupão e chinelos no quarto | early check-in
e late check-out (1) | bebida de boas vindas no bar | internet wif grá s | circuito Acqua Sensa ons - 35 min
massagem Total Relax 60min | 10% desconto em serviços seleccionados nas Termas de Luso | acesso gratuito
à piscina interior do hotel - necessário uso de touca
Acqua Sensa ons - zona de excelência para experiências de banho e calor, explora os bene cios da acção dinâmica e térmica da água. Para
além de ser o grande instrumento terapêu co das termas, também na ﬁlosoﬁa Spa a água é um elemento fundamental, uma vez que Spa
signiﬁca Sanus per Aquam – Saúde pela Água. Inclui piscina interac va, hammam, fonte de gelo, duche suíço, duche sensações, sauna.
Massagem Total relax - massagem harmoniosa que tranquiliza corpo, mente e alma, par cularmente desenvolvida para proporcionar um
relaxamento geral dos sen dos, transportando para um estado de perfeito bem-estar. Este tratamento u liza óleo essencial de massagem
relaxante para alcançar uma total harmonia e serenidade.

ABRANDE O RITMO
SPA BREAK
preços por pessoa(2) iva incluído

1 noite

2 noites

Quarto Single

Quarto Duplo

€ 134,25

€ 106,75

Quarto Single
€ 194,25

Quarto Duplo
€ 139,25

(1) sujeito a disponibilidade | (2) suplemento de € 10,00 por quarto nas noites de sábado para domingo não incluído | os preços indicados incluem 1 serviço de acesso ao
Acqua Sensa ons e 1 massagem Total Relax por pessoa | os serviços do spa necessitam reserva de horário prévia que está sujeito á disponibilidade | noites extra disponiveis

faça a sua reserva em

www.hoteluso.com
T: + 351 231 937 937 reservas@hoteluso.com

