
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 01 Nov a 23 Dez 
01 Jan a 31 Mar 

01 Abr a 13 Abr 
28 Abr a 31 May 

01 Out a Out 

24 Dez a 31 Dez 
14 Abri a 27 Abr 

Pacote para 2 pessoas 555,00 € 698,00 € 795,00 € 

Pessoa Extra 95,00 € 135,00 € 160,00 € 

Pacote para 1 pessoa 435,00 € 575,00 € 675,00 € 

 SPA MOMENTS  
Pacote Detox 

Contactos: 

reservas@suitesalbaresort.com / +351 282 380 700 

www.suitesalbaresort.com 

 

Três noites de alojamento em Suite Villa para uma ou duas pessoas com pequeno-almoço incluído; 
Vip na Suite; 
Dois Tratamentos por pessoa no Spa Alba: Uma massagem com pedras de Sal dos Himalaias (60 min) e uma esfoliação de 
corpo com pedras vulcânicas aroma soul (20min); 
Um banho antioxidante com algas a dois; 
Chá Detox; 
Utilização gratuita do Spa (Piscinas exteriores, piscina interior aquecida, jacuzzi, ginásio, sauna, banho turco, duche sensações e sala de relaxamento 

com cama de água aquecida) 

Notas:  
- Preços por pacote em ocupação single ou dupla, para estadias de 3 noites; 
- Valido entre 01/01/19 a 31/12/19; 
- Não acumulável com outras ofertas ou descontos; 
- Suplemento de pessoa extra é aplicável apenas ao pacote para duas pessoas – não incide sobre o pacote para uma pessoa; 
- Pessoa extra inclui apenas alojamento com pequeno-almoço e acesso ao Spa;  
- Pessoa extra tem 15% de desconto nos seguintes tratamentos: Massagem com Pedras de Sal dos Himalaias (60 min) e Esfoliação de  

Corpo com Pedras Vulcânicas Aroma Soul (20min) – este desconto não pode acumular com outras ofertas ou promoções; 
- Crianças até aos 2 anos grátis em BB; Crianças dos 3 aos 11 anos pagam 50% do valor da pessoa extra, mas este suplemento é aplicável 

apenas ao preço do pacote para duas pessoas – não é válido para o pacote de apenas uma pessoa. Suplemento de criança inclui  
alojamento e pequeno-almoço; 

- Crianças com 12 anos ou mais pagam suplemento de adulto.  
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