
CONHEÇA OS TRATAMENTOS MAIS PEDIDOS

Massagem Assinatura

Utilizando ingredientes naturais, é uma viagem única acompanhada de uma brisa à
beira-mar. Uma massagem que estimula a circulação, tonificando e reafirmando o
seu corpo. Ideal para restaurar o seu equilíbrio energético promovendo um
relaxamento profundo. Descubra benefícios duradouros para o corpo, mente e alma.

50 MIN - 55€

Massagem  Voyager Journey

Uma massagem de relaxamento completa, dos pés à cabeça, que inclui massagem
do couro cabeludo, massagem facial, alongamentos e massagem corporal.
Com movimentos que replicam a ondulação do mar, combina toques suaves com
estimulantes. O derradeiro tratamento de luxo para aliviar dores, adaptado às
necessidades individuais do cliente.

80 MIN - 79€

Massagens Localizadas

Costas - Focada na zona das costas, pescoço e ombros. A fusão de várias técnicas
proporcionará um alívio da tensão muscular.
Pernas - Recorre a diferentes técnicas para lhe proporcionar uma sensação de
leveza e bem-estar, ativando a circulação sanguínea.

*Duração e valor por massagem

30 MIN - 35€*

Experiência Facial Deluxe

A derradeira experiência facial VOYA! Começa com uma massagem relaxante às
costas, seguida de uma massagem facial para hidratar profundamente a pele, e a
aplicação de uma máscara facial dupla ação. Deixa a pele rejuvenescida e hidratada
a aparência das rugas é reduzida e a textura da pele fica instantaneamente
preenchida. Este é o crème de la crème das experiências faciais VOYA.

80 MIN - 95€



DISCOVER THE MOST REQUESTED TREATMENTS

Signature Massage

Using natural ingredients, is a unique journey accompanied by a sea breeze. A
massage that stimulates circulation, toning and firming your body. Ideal for restoring
your energy balance and promoting deep relaxation. Discover lasting benefits for
body, mind and soul.

50 MIN - 55€

Voyager Massage Journey

A complete head-to-toe relaxation massage that includes scalp massage, facial
massage, stretches and body massage. With movements that replicate the swell of
the sea, it combines gentle touches with stimulating ones. The ultimate luxury pain
relief treatment, tailored to the client's individual needs.

80 MIN - 79€

Localised Massages

Back - Localised to the back, neck and shoulders where a fusion of multiple
techniques will provide a relief of muscle tension.
Legs - Uses different techniques to provide a feeling of lightness and well-being,
helping to activate circulation.

*Duration and price per massage

30 MIN - 35€*

Deluxe Facial Experience

The ultimate VOYA facial experience! Starts with a relaxing back massage, followed by
a facial massage to deeply hydrate the skin, and the application of a dual-action face
mask. It leaves the skin rejuvenated and hydrated, the appearance of wrinkles is
reduced and the skin's texture is instantly plumped. This is the crème de a crème of
Voya facial experiences.

80 MIN - 95€


