O Ecork Hotel Spa convida-o a desfrutar das nossas experiências de puro bem-estar.
Aqui, queremos que esqueça o tempo, o trabalho, a agitação diária e usufrua ao
máximo de tudo aquilo que preparámos para si.
Corpo e Mente em alinhamento é o nosso foco e por isso, todas as nossas massagens
e tratamentos têm um toque Holístico.

Chegou o momento de se cuidar!

The Ecork Hotel Spa invites you to enjoy our experiences of pure well-being.
Here, we want you to forget about time, work, daily hustle and enjoy best of
everything we have for you.
Balance of Body and Mind is our focus and therefore, all our massages
and treatments have a Holistic touch.

It’s time for take care of you!

NORMAS DE SPA
SPA RULES
Para seu conforto, recomendamos que reserve a sua massagem com antecedência,
através do nosso endereço de email: spa@ecorkhotel.com

For your comfort, we recommend that you book your massage in advance, either through our
email address: spa@ecorkhotel.com

Existem algumas terapias que só poderão ser realizadas mediante disponibilidade da
terapeuta, tais como (Yoga, Reiki e Taças Tibetanas).

There are some therapies that can be determined by the therapist's availability, such as (Yoga,
Reiki and Tibetan Bowls).

As massagens de casal encontram-se indisponíveis temporariamente, devido à pandemia
Covid-19.

The couple massages are temporarily unavailable due to the pandemic Covid-19.

Se por algum motivo, não puder comparecer ao tratamento ou necessitar ajustar o
horário, por favor avise-nos assim que lhe for possível. Em caso de atraso sem aviso prévio,
saiba que fica sujeito à disponibilidade dependendo do que a nossa agenda nos permitir.
É essencial para nós e para sua própria segurança, que nos informe se estiver no primeiro
trimestre de gravidez, se estiver a passar por uma doença oncológica ou se fez alguma
cirurgia recentemente.
A Sauna e Banho Turco encontram-se indisponíveis temporariamente, devido à pandemia
Covid-19.
Os Duches dos balneários também estarão encerrados.
A Piscina interior encontra-se a funcionar das 8h00 às 20h00, tendo a capacidade máxima
de 14 pessoas por hora, para que as normas de segurança e higiene se possam cumprir.
Kid’s Hours: durante o período da manhã.
Uso obrigatório de touca na piscina interior
Efectue as suas reservas com antecedência.

If for any reason you are unable to attend treatment or need to adjust the schedule, please let
us know as soon as possible. In case of unannounced delays, please be aware that your
treatment is subject to availability.
It is essential for us and for your own safety, that you tell us if you are in the first trimester of
pregnancy or if you any oncological disease or have had some surgery recently.
The Sauna and Turkish bath are temporarily unavailable due to the pandemic Covid-19.
The Spa showers will also be closed.
The indoor pool is open from 8:00 am to 8:00 pm, having the maximum capacity of 14 people
per hour, so that safety and hygiene standards can be met.
Kid’s Hours: during the morning.
It’s mandatory use of swimming cap in the indoor pool
Please make your reservations in advance

TEMPO PARA MIM
TIME FOR ME
HARMONIA PERFEITA

60MIN65€ / 90MIN75€

PERFECT HARMONY

Tem por objetivo envolver o cliente numa experiência de puro equilíbrio, conduzida
pelos aromas característicos do Alentejo – Azeite, Alecrim, Alfazema, e por uma
sinergia de técnicas Ayurvédicas, proporcionando ao cliente a combinação de
pressão perfeita para um melhor relaxamento.
Aims to involve the costumer in a experience of pure balance, through characteristic
Alentejo scent – Olive oil, Rosemary and Lavender, and by a synergy of Ayurvedic
Thecniques, providing the costumer to the perfect combination of pressure for a better
relatation.

DEEP TISSUE

60MIN75€ /90MIN85€

HOT STONES

60MIN65€ / 90MIN75€

Começamos por oferecer à sua mente um cocktail olfativo de notas orientais de ylangylang, especiarias e citrinos, de seguida brindamos o seu corpo com o calor das pedras
vulcânicas promovendo um relaxamento revigorante e revitalizante.
Combination of body & mind. We begin by offering your mind an olfactory cocktail of
oriental senses of ylang-ylang, spices & citrus, then we warm your body with the heat of
volcanic stones promoting an invigorating & revitalizing relaxation.

ALÍVIO ANTI-STRESS
ANTI-STRESS RELIEF

60MIN65€ / 90MIN75€

Através de várias técnicas de manipulação profunda e da aplicação de um
bálsamo descontraturante termo sensorial, irá sentir todo o seu corpo a flutuar. Os
músculos são oxigenados e os tecidos trabalhados a um nível profundo, ficando
mais relaxados. Uma sensação de alívio e bem-estar irá invadir a sua mente.

Esta massagem privilegia o descanso e o reequilíbrio do seu organismo, aumentando a
resistência ao stress, provocado por inúmeros factores, que alteram os sistemas fisiológico,
psicológico e emocional.O óleo aveludado e forte em aroma é aquecido e através de
movimentos longos, profundos e fluídos é lhe proporcionada uma agradável sensação de
alívio.

Through various techniques of deep manipulation and application of a sensorial
balm, you will feel the whole body float, the muscles oxygenated, the tissues are
worked to a deeper level becoming more relaxed, feeling of relief and well-being all
over your body & mind.

This massage privileges the rest and rebalancing of your body, increasing stress resistance,
caused
by countless factors, which alter the physiological, psychological and emotional systems.
The velvety oil and your strong aroma is heated and through long, deep and fluid
movements is afforded you a pleasant feeling of relief.

PRÉ-MAMÃ

MOTHER TO BE

60MIN65€

A partir do primeiro trimestre de gravidez a gestante pode tirar partido desta
massagem cuidadosamente elaborada a pensar nela. O óleo de Alfazema indicado
para grávidas irá proporcionar-lhe um agradável conforto e bem-estar. Esta
massagem tem três focos prioritários, leveza de pernas e pés, alívio de tensão nas
costas e bem-estar emocional, oferecendo à futura mamã 60 minutos de puro
relaxamento.
From the first three months of pregnancy, you can take advantage of this massage
carefully elaborated thinking about you. The lavender oil special for pregnant women
will provide pleasant comfort and well.-being, focusing on four priorities; lightness of
legs, feet, relief of back tension and emotional well-being, offering the future mom 60
minutes of pure relaxation

ANTI-CELULÍTICA COM BAMBU
SLIM MASSAGE WITH BAMBOO

A Bambuterapia tem o duplo benefício de promover uma acção anti-celulítica, por atuar
eficazmente sobre a circulação linfática, e também por promover um excelente
relaxamento através das canas de bambu aquecidas.
Bamboo therapy has the double benefit of an anti-cellulite action, by acting effectively
on the lymphatic circulation and also by promoting excellent relaxation through the
heated bamboo reeds.

DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL
MA NU AL LY M P HA TI C DR AI NA G E

MASSAGEM PARA CRIANÇAS
MASSAGE FOR KIDS

45MIN 35 €

A partir dos 8 anos a criança pode tirar partido de uma suave massagem de
relaxamento.
From the age of 8, the kid can take advantage of soft relax full body massage.

60MIN75€ / 90MIN85€

90MIN75€

Esta é uma técnica de massagem mais suave, lenta e ritmada, que tem por objectivo
estimular eficazmente o sistema linfático, encaminhando a linfa para os gânglios onde
por sua vez, as substâncias tóxicas podem ser filtradas e destruídas antes dos fluídos
voltarem novamente à corrente sanguínea.
Combate a retenção de líquidos, a celulite, ativa a circulação sanguínea, promove o
relaxamento corporal e estimula o sistema imunitário.
This is a more gentle, slow and rhythmic massage technique, which aims to effectively
stimulate the lymphatic system, directing the lymph to the lymph nodes where toxic
substances can be filtered and destroyed before the fluids return to the bloodstream. .
Combats fluid retention, cellulite, activates blood circulation, promotes body relaxation
and stimulates the immune system.

EXPRESS MASSAGE 30 MIN
ESPECIAL COSTAS E NUCA

30MIN 40 €

CONFORTO PERNAS E PÉS

30MIN 40 €

SPECIAL BACK & NECK

COMFORT LEGS & FEET

Desenvolvida a pensar na zona de tensão mais comum, devido à postura laboral e
ao stress do dia-a-dia, esta massagem descontraturante foca-se especialmente nas
costas e nuca, para lhe devolver ânimoe conforto a estas zonas.

Massagem localizada que promove um alívio imediato às suas pernas.
Combina técnicas drenantes e de reflexologia podal.

Developed to address the most common stress zones, due to work and everyday
life’s stresses, this relaxing massage focuses specifically on the back & neck, giving
you comfort and relief in these areas.

Localized massage that promotes immediate relief to your legs & feet, combining
draining techniques and foot reflexology.

MASSAGEM INDIANA À CABEÇA

MASSAGEM FACIAL ANTI-AGE

INDIAN HEAD MASSAGE

30MIN35€

Massagem originária da Índia, que trabalha ombros, pescoço, cabeça e rosto. Uma
combinaçãode movimentos lentos, profundos e alongamentos, aliados ao óleo
quente e agradável de Argão que se funde na sua pele e couro cabeludo,
conferindo-lhe uma maravilhosa sensação de leveza.
Massage originated in India, which works shoulders, neck, head and face, with a
combination of slow, deep movements and stretches, allied with warm oil of Argan
that melts in your skin & scalp, providing a wonderful sensation of lightness

ANTI-AGE FACIAL MASSAGE

30MIN35 €

Esta massagem de origem Japonesa envolve movimentos de Shiatsu, deslizamentos,
amassamentos e leves batidinhas. Tem como principal objectivo suavizar rugas,
combater a flacidez levantando a expressão do rosto, deixando-o iluminado e
tonificado.
This massage of Japanese origin involves movements of Shiatsu, slides, kneading and
light beats. Its main objective is to soften wrinkles, to combat sagging by lifting the
expression of the face, leaving it illuminated and toned.

ENVOLVIMENTOS CORPORAIS
BODY WRAPS

CIRCULAÇÃO DE RETORNO COM VIDEIRA VERMELHA

60MIN75€

RED VINE RETURN CIRCULATION

Este ritual terapêutico combina propriedades anti-inflamatórias, descongestionantes
venosas e antioxidantes da Videira Vermelha, de modo a proporcionar-lhe uma
fresca sensação de leveza e conforto.
This therapeutic ritual combines the anti-inflammatory, decongestant venous and
antioxidant properties of the Red Vine, in order to provides you with a fresh feeling of
lightness and comfort.

CHÁ VERDE DETOX

90MIN75€

GREEN TEA DETOX

O Chá verde é essencialmente conhecido pelo seu poder detox e depurativo. Este
envolvimento promove uma ação drenante, desintoxicante e anti-inflamatória, ideal
para libertar todas as toxinas a que o seu corpo está exposto diariamente.
Green tea is essentially known for its detox and depurative power, promoting a
draining, detoxifying and anti-inflammatory action, ideal for releasing all the toxins
that your body is exposed daily.

ESFOLIAÇÕES CORPORAIS
BODY SCRUBS

ESFOLIAÇÃO HIDRATANTE DE ARGÃO E GELEIA REAL

45MIN50€

ARGAN MOISTURIZING & ROYAL JELLY EXFOLIATION

As propriedades regeneradoras e nutritivas do Argão combinadas com a riqueza em
minerais e vitaminas da Geleia Real, tornam este peeling uma verdadeira explosão
de nutrientes para o tecido cutâneo, deixando a pele nutrida, limpa em
profundidade e com um toque muito sedoso.
The regenerative & nutritive properties of Argan combined with the richness of
minerals and vitamins of Royal Jelly, makes this peeling a true burst of nutrients for the
skin tissue, leaving the skin nourished, deep cleaned and with a very silky touch.

ESFOLIAÇÃO DETOX

45MIN50€

DETOX SCRUB

A Camélia Sinensis (planta do chá verde) combinada com o óleo de chá verde
conferem a esta esfoliação propriedades desintoxicantes e drenantes.Pode
complementar este tratamento com o envolvimento Detox, potenciando os seus
resultados.
The Camellia Sinensis (green tea plant) combined with a green tea oil, gives this
exfoliation detoxifying & draining properties, and you can complement this treatment
with a wrapping detox, enhancing the end result.

TRATAMENTOS FACIAIS
FACIAL TREATMENTS
ANTIOXIDANTE OXIGENANTE COM VIDEIRA VERMELHA

60‘ 75€
60MIN75€

ANTIOXIDANT OXIGENANT WITH RED VINE

Experiência vínica de rosto, que traz para o gabinete um dos produtos de excelência
do Alentejo, e que tem um conjunto enorme de benefícios para a pele. Este ritual
contém uma grande ação antioxidante e protetora vascular devido à sua riqueza
em flavonóides. Indicado para cuidados anti-age, peles asfixiadas e desvitalizadas.

Wine facial experience, which brings to the Spa one of Alentejo’s best products, and
has a huge set of benefits for your skin. This ritual contains a great antioxidant and
protective vascular action, because of its richness in flavonoids, known for its antiaging, asphyxiated and tired looking skin.

ANTI-AGE REVITALIZANTE DE CÍTRICOS

60MIN 75€

ANTI-AGE REVITALIZING CITRUS

Rico em vitamina C e outras substâncias antioxidantes como os bioflavonóides presentes
na casca dos citrinos, este ritual irá devolver à sua pele o aspecto luminoso e cuidado.
Excelente escudo antioxidante e anti-envelhecimento.
Rich in vitamin C and other antioxidant substances like bioflavonoids present in the citrus
peel. This ritual will restore your skin’s luminous look & feel, and provides an excellent
antioxidant and anti-aging shield.

30MIN 40€
LIMPEZA PROFUNDA

90MIN / 60MIN85€
60‘ 75

MINI FACIAL

DEEP CLEANSING

Ritual de limpeza profunda da pele através de ingredientes naturais e técnicas não
evasivas, este tratamento irá deixar a sua pele descongestionada, luminosa, sedosa
e com um aspecto saudável.
Deep skin cleansing ritual using natural ingredients and non-evasive techniques, this
treatment will leave your skin decongested, luminous, silky and healthy looking.

Rotina de beleza essencial para o seu rosto.Estes 30 minutos reúnem os passos básicos para
manter a sua pele saudável e luminosa.Adaptamos os produtos ao seu tipo de pele.
Essential beauty routine for your face.These 30 minutes gather the basic steps to keep your
skin healthy and luminous.We adapt the products to your skin type.

EM EQUILÍBRIO
IN BALANCE
AULA DE YOGA
YOGA CLASS

REIKI

60MIN45€

Esta terapia é realizada através de um toque suave ou de uma curta distância do
corpo do cliente, sendo transmitida Energia Universal (REIKI) para zonas do corpo
energético e físico mais frágeis e necessitadas. Não é uma massagem, é uma
terapia que irá equilibrar a sua energia.*
This therapy is performed through a gentle touch or a short distance from the client's
body, transmitting Universal Energy (REIKI) to areas of the most fragile and needy
energy and physical body. It is not a massage, it is a therapy that will balance your
energy.*

TAÇAS TIBETANAS

60MIN 65€

TIBETAN BOWLS

O som das taças tibetanas toca-nos a Alma. Ao provocar um relaxamento
profundo, a sonoridade e vibração emitidas pelas taças libertam-nos do stress e,
consequentemente, das preocupações, inseguranças e bloqueios energéticos
responsáveis pelos problemas físicos, emocionais e espirituais. Ajudam a atenuar as
preocupações, as inseguranças e tranquilizar a mente.*
The sound of the Tibetan bowls touches the soul by provoking deep relaxation, the
sonority and vibration emitted by the bowls release us from stress and, consequently,
from worries, insecurities and energy blockages, responsible for physical, emotional
and spiritual problems. Help to mitigate concerns and reassure the mind.*

Considerada uma disciplina espiritual, contribui para o equilíbrio entre corpo e mente,
tendo como principal objectivo a auto-realização e um estado mais elevado de
consciência (Samadhi).
O Hatha Yoga incluiAsanas(posturas), Pranayama (aumento e controlo da força vital),
Shatkarmas(técnicas de limpeza e purificação), Mudras&Brandhas (técnicas de
regulação de energia), Mantras (repetição de sons) e Meditação.
As sessões são totalmente adaptadas a si, podem ser individuais ou em família. O Yoga
em Família é muito especial porque promove um momento descontraído de união e
diversão.*
Considered a spiritual discipline, it contributes to the balance between body and mind,
with the main objective being self-realization and a higher state of consciousness
(Samadhi).
Hatha Yoga includes Asanas (postures), Pranayama(increase and control of vital force),
Shatkarmas (cleaning and purification techniques), Mudras ( repetition of sound) and
Meditation.
The sessions are totally adapted to you, can be individual or in family. Yoga in Family is
very special because it promotes a relaxed moment of unity and fun.*
SESSÃO INDIVIDUAL

60MIN 45€

SESSÃO FAMILIAR

45MIN65€

* Marcação sujeita a aviso prévio de 48H
* Appointment subject to 48H notice

