
MIRAMAR SENSES SPA

10h/13h - 15h/20h
Excepto 24 (a partir das 13h), 
25 Dezembro e 1 de Janeiro.

Miramar Senses SPA
Rua Abel da Silva Nº36,
2450-060 Nazaré, Portugal

00351 262 550 003

spa@grupomiramar.pt

miramarnazarehotels.com

Miramar Senses SPA convida-o a refugiar-se da rotina 
do quotidiano e a usufruir de momentos exclusivos. 
Relaxe o seu corpo, tranquilize a sua mente e renove o 
seu espírito num cenário arrebatador.

Água
Luz Harmonia
Serenidade

NORMAS & ETIQUETA
• Recomendamos que chegue ao SPA 15min antes da hora marcada, um atraso face à 

hora marcada poderá implicar a redução do tempo do seu tratamento;
• Cliente do sexo masculino com reserva de tratamento facial, recomendamos que se 

barbeie previamente;
• É permitida a entrada a partir dos 12 anos na piscina, mediante autorização prévia 

(verbal ou escrita) dos pais ou pessoa(s) legalmente responsáveis e desde que 
acompanhados por um adulto;

• Por segurança é proibido a utilização do circuito de piscina por grávidas;
• É proibido fumar nas instalações;
• É proibido usar o telemóvel e outros equipamentos electrónicos;
• É proibido consumir bebidas alcoólicas, refrigerantes ou alimentos adquiridos fora das 

instalações do SPA;
• Durante o acolhimento no SPA, o cliente tem direito a um cacifo para uso pessoal, 

ficando a respectiva chave na sua posse;
• A perda e/ou extravio de qualquer objecto pessoal no interior das instalações é da 

inteira responsabilidade do cliente;
• O cliente de programas de SPA tem direito a roupão e toalha que deverá solicitar na 

receção;
• No circuito de piscina é obrigatório o uso de fato de banho e de touca. Se não tiver 

touca, deverá solicitar na receção, mediante pagamento;
• Os chinelos não podem vir calçados do exterior, devendo trocar de calçado no 

vestiário;
• Na saída, o cliente deverá entregar na receção o material que lhe foi entregue, a não 

devolução implica o pagamento de uma penalização de 50€;
• A direção do SPA reserva-se o direito de recusar a admissão de clientes quando estiver 

atingida a capacidade máxima funcional das instalações;
• É expressamente proibido usar bolas, colchões, boias, barbatanas, máscaras e óculos 

de mergulho na zona da piscina. É também proibido nadar e mergulhar na piscina 
dinâmica;

• Todos os serviços vendidos no Miramar Senses SPA poderão ser debitados na conta 
corrente dos hóspedes;

• São permitidos cancelamentos até 24 horas antes do tratamento, sem encargos. 
Ultrapassado esse período, será cobrado 50% do valor em cancelamentos até 12 horas 
face à marcação, e a totalidade do valor em caso de cancelamento inferior a 12 horas. 
Da mesma forma, a não comparência implica a cobrança do valor total do tratamento;

• As omissões e dúvidas de interpretação das presentes normas serão resolvidas pela 
direção do SPA.
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(Chamada para rede fixa nacional)

/MIRAMARNAZAREHOTELSUMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL DE BEM-ESTAR E BELEZA. O TEMPO DE CUIDAR DE SI É AGORA, O LUGAR, MIRAMAR SENSES SPA.



EUROS

CIRCUITO PISCINA MIRAMAR SENSES | 60MIN.
Piscina dinâmica de água aquecida com jatos, camas de 
hidromassagem, bolha de ar, banho turco, duche de contraste, 
balde de água fria, área de relaxamento

15€

Hóspedes 7,5€

PACK 10 CIRCUITOS PISCINA MIRAMAR SENSES 100€

HIDROTERAPIA

Banho Miramar Senses | 30min. 30€

Banho Detox (com Envolvimento de Algas) | 45min. 40€

Banho Silhueta (com Envolvimento de Lamas) | 45min. 40€

MASSAGENS

Massagem Real | 40min. 40€

Massagem Real Deluxe (inclui Cabeça, Mãos e Pés) | 60min. 55€

Massagem Poder das Pedras Quentes | 70min. 70€

Massagem Localizada (Costas) | 30min. 35€

Massagem com Velas | 60min. 60€

Massagem Pindas | 60min. 60€

Massagem Apolo (com Efeito Terapêutico) | 30min. 55€

ESFOLIAÇÃO

Esfoliação c/ Sal Marinho | 40min. 35€

Esfoliação c/ Café e Açucar | 40min. 35€

Esfoliação c/ Lamas e Sais Marinhos (com Envolvimento) | 60min. 60€

RITUAIS

Ritual de Chocolate | 90min.
Esfoliação, Envolvimento e Massagem 80€

Ritual Monte Siano | 90min.
Esfoliação, Envolvimento e Massagem 80€

Ritual Pedra Antiga (Costas) | 75min.
Esfoliação, Envolvimento e Massagem 55€

Ritual Detox | 60min.
Esfoliação e Massagem 55€

PREÇÁRIO

ROSTO

Mini-Facial | 30min. 30€

Tratamento Facial Anti-Envelhecimento | 60min. 80€

Tratamento Anti-Rugas com Ácido Hialurónico | 60min. 80€

Água Reconfortante (Peles Desidratadas) | 60min. 70€

Oceano Purificante (Peles Mistas e Oleosas) | 60min. 70€

Limpeza de Pele (com Extração) | 90min. 60€

TRATAMENTOS CASAL

Hidromassagem de Casal | 20min. 50€
(Casal)

Massagem de Relaxamento Dupla | 60min. 95€
(Casal)

Momentos Senses Duo | 90min.
Hidromassagem Casal, Massagem Relaxante

115€
(Casal)

Momentos de Chocolate a Dois | 140min.
Esfoliação, Envolvimento, Banheira e Massagem Relaxante

180€
(Casal)

ESTÉTICA

Manicure SPA | 60min. 25€

Manicure Simples | 30min. 12€

Pedicure SPA | 60min. 30€
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MIRAMAR SENSES SPA
Miramar Senses SPA foi concebido a pensar no seu conforto. 
Todas as áreas e serviços foram criados para lhe porporcionar 
sensações únicas de harmonia e tranquilidade.

Aqui poderá encontrar:
• Piscina panorâmica de relaxamento;
• Banho turco;
• Duche bitérmico;
• Área fitness;
• Área de relaxamento;
• Gabinetes individuais e casal.

Estes serviços estão disponíveis “à lá carte” ou inseridos em 
programas estruturados, que visam atingir objetivos específicos 
de bem-estar e de beleza, adaptados às características de 
cada cliente. Reserva prévia obrigatória (incluindo Circuito 
Miramar Senses SPA) no sentido de assegurar a excelência 
dos nossos serviços aos nossos clientes.

EPILAÇÃO COM CERA EUROS EUROS

Ela Ele

Sobrancelhas 7€ 8€

Buço 7€ -

Axilas 10€ 17€

Virilhas Simples 15€ -

Virilhas Completas 20€ -

Perna Completa 22€ -

Meia Perna 17€ 22€

Peito - 20€

Abdómen - 15€

Peito + Abdómen - 30€

Costas - 15€

Braços - 15€
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