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CONCEITO

O Away Spa no W Algarve é uma combinação única de design inovador e 
elementos naturais e tradicionais do Algarve e de Portugal. Um equilíbrio 
entre madeira, pedra e água é enriquecido pelos detalhes dos azulejos 
portugueses, boias de pesca e rendas de bilros. O Algarve goza de uma 
vibe moderna com raízes ancestrais, tal como o próprio conceito de 
bem-estar. Recorremos a ensinamentos holísticos regeneradores para 
abrandar o ritmo do nosso lifestyle frenético.

O bem-estar não tem a ver apenas com a forma como nos sentimos, mas 
também com os fatores ambientais que nos influenciam. Para garantirmos 
um caminho de sustentabilidade e continuidade, incorporamos as 
melhores práticas em tudo o que fazemos e estabelecemos parcerias 
com marcas que partilham os mesmos valores, sempre com um propósito 
particular em mente: respeitar a envolvência local, a cultura, a natureza e 
as paisagens magníficas.

Pensado cuidadosamente e à sua espera está uma combinação de 
técnicas de massagem, marcas de luxo e instalações wet & heat de última 
geração. Um cocktail sensorial de fragrâncias, sonoridades e elementos 
visuais para que consiga relaxar, descontrair e esquecer o resto do 
mundo. Desejamos que se sinta como peixe na água!



WET LOUNGE

As civilizações antigas recorriam a rituais de banhos e saunas como 
terapêuticas curativas, colocando a água num patamar de importância 
ancestral. Os tratamentos water & heat são uma parte extremamente 
importante da experiência Spa, já que possuem benefícios extraordinários 
como alívio da dor, melhoria do sono, fortalecimento da saúde 
cardiovascular e redução do stress. Desfrute do nosso incrível Wet 
Lounge durante a sua estada ou antes do seu tratamento.
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SAUNA
Calor seco – 85 a 90º C | O aliado perfeito para estimular a circulação, 
reduzir o stress e fortalecer a saúde cardiovascular. A sauna também 
atenua as dores musculares e melhora o movimento das articulações. 
Mantenha-se hidratado e aproveite! 
 

BANHO TURCO
46 a 48º C – 100% humidade | O banho turco estimula a circulação, 
conduzindo a uma redução da pressão arterial e um coração mais 
saudável. Para levar a sua experiência a um patamar superior, pode 
escolher entre quatro fragrâncias: Cedarwood, Lemon Garden, Provence 
Lavender e Eucalyptus. Relaxe e desintoxique!



ICE CRUNCH
Terapia de contraste para estimular os sistemas muscular e cardiovascular. 
Vai sentir os músculos relaxados e um alívio da dor, reduzindo inchaço e 
inflamação. Sempre que precisar de arrefecer, esfregue, simplesmente, 
um pouco de gelo no corpo.  

DUCHE SENSORIAL
Um duche aromático para refrescar o corpo após algum tempo na sauna 
ou no banho turco. Esta explosão sensorial revitaliza o corpo e relaxa a 
mente. Uma magnífica combinação de temperaturas, cores, fragrâncias e 
sonoridades que despertam e estimulam todos os sentidos.
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FIRE TUB
37 a 39º C | Um soak terapêutico para o derradeiro relaxamento. A 
hidroterapia quente massaja e relaxa os músculos, aliviando dores 
musculares e das articulações. Um momento de imersão que melhora o 
seu estado de espírito e bem-estar geral. 

ICE TUB
12º C | Uma terapia fria ideal após a utilização de sauna, banho turco ou 
hidroterapia, estimulando os sistemas musculares, cardiovasculares e 
nervosos. Renova, também, os níveis de alerta e de energia, estimula o 
sistema imunitário e reduz as dores musculares e das articulações. Um 
mergulho gelado como este liberta endorfinas, por isso, prepare-se para 
ficar com um humor também ele revigorado!
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Um espaço acolhedor, perfeito para desfrutar de um chá antes ou depois 
do seu tratamento de spa. Uma parte importante da experiência spa que 
ajuda a abrandar o ritmo, trazer o foco para si próprio e viver o momento 
presente. A terapia da cor incorporada neste lounge, promove um 
relaxamento profundo e o alívio do stress. Sinta o poder da cor e 
deixe-se levar.

DRY LOUNGE



MASSAGENS

DEEP FLOW
Estimula a circulação e alivia a tensão muscular. Esta 
massagem terapêutica recorre a movimentos lentos, 
mas profundos para aplicar pressão e alcançar as 
camadas musculares mais profundas. Direcionada 
a zonas específicas, esta massagem melhora a 
mobilidade e tónus muscular.

60 ou 90 minutos 
 
UNWIND
Reduz o stress e melhora o cansaço muscular. Esta 
massagem combina pressão moderada e técnicas 
de alívio de tensão com os benefícios únicos da 
aromaterapia para resultados incríveis.

60 ou 90 minutos 

ENERGIZE
Ative e desintoxique. Massagem vigorosa com técnicas 
dinâmicas e uma mistura rica de óleos concebida para 
estimular o metabolismo e ajudar a eliminar toxinas. 
Sinta-se renovado e desperto.

60 ou 90 minutos 
 
SLOW PACE 
Redefina o seu ritmo e relaxe. O derradeiro ritual 
de relaxamento com pressão moderada a ligeira, 
concebido para desacelerar as ondas cerebrais, 
relaxar gentilmente os músculos e melhorar o sono. 
Abrace uma vida demorada e desfrute ao máximo.

60 ou 90 minutos
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TRATAMENTOS FACIAIS

TAILORED CARE
Tratamento facial completo personalizado a cada 
tipo de pele. Da limpeza profunda à proteção 
antienvelhecimento ou sensibilidade cutânea, este 
ritual feito à medida é preparado com a sua pele em 
mente.

60 minutos 
Realizado com produtos [ comfort zone ] 
 
DETOXIFYING RITUAL 
Uma combinação de boosters personalizáveis e 
uma poderosa massagem oxigenante para uma tez 
iluminada e revigorada. Ideal para rejuvenescer pele 
stressada, minimizar impurezas e imperfeições e 
contrariar o envelhecimento acelerado causado pelo 
stress do dia a dia e poluição. Perfeito para pele baça, 
rídulas e rugas.

60 ou 90 minutos 
Realizado com produtos / skin regimen 
 
THE CITRUS ESSENCE  
Um tratamento antioxidante que restaura a vitalidade 
da pele. A vitamina C estimula a produção de colagénio 
e renova a firmeza da pele, melhorando, também, a 
luminosidade.

60 minutos 
Realizado com produtos Natura Bissé

 

3D COLLAGEN SHOCK  
Tripla firmeza, tripla elasticidade. Um poderoso 
tratamento regenerativo e rejuvenescedor com 
base numa combinação inteligente de três tipos de 
colagénio com diferentes pesos moleculares que 
aumentam, de forma excecional, a firmeza da pele. 
Com um incrível efeito que estimula e redensifica, 
este tratamento facial inovador aumenta a densidade 
da pele, minimiza as rugas e as rídulas, preservando a 
hidratação ideal.

60 ou 90 minutos 
Realizado com produtos Natura Bissé 
 
DIAMOND COCOON EXPERIENCE
Ative todo o potencial da sua pele com este 
tratamento prebiótico, revitalizante e renovador 
concebido para contrariar os efeitos da poluição e do 
stress. Um ritual desintoxicante que deixa a sua pele 
saudável, luminosa e protegida graças às técnicas de 
massagem envolventes e ingredientes 
tremendamente eficazes que purificam, 
reforçam e reparam.

60 ou 90 minutos 
Realizado com produtos Natura Bissé

TRATAMENTOS CORPORAIS

SOOTH & NOURISH 
Um tratamento suave, renovador e regenerador para 
restauração do tónus, elasticidade e hidratação. 
Com uma ação regeneradora e revitalizante, este 
ritual corporal é ideal para a pele que necessita de 
hidratação e elasticidade. A pele fica suave, sedosa e 
nutrida.

60 minutos 
Realizado com produtos [ comfort zone ] 
 
REVIVE & TONE
Um tratamento intensivo concebido cuidadosamente 
para desintoxicar e purificar o corpo. Inclui um peel & 
wrap corporal que ajudará a impulsionar os sistemas 
naturais de desintoxicação natural do corpo. Com 
uma ação lipolítica, é ideal para remover as toxinas 
acumuladas e restaurar a vitalidade da pele.

60 minutos 
Realizado com produtos [ comfort zone ] 
 

CITRUS DRENCH
Revitaliza e estimula! Uma experiência sensorial 
concebida para combater a pele seca e o 
envelhecimento prematuro, com uma esfoliação 
cítrica e um wrap refirmante e antioxidante.

60 minutos 
Realizado com produtos Natura Bissé 
 
WELL LIVING 
Um menu completo de tratamentos corporais vegan 
completamente personalizados para que possa 
escolher e criar o seu próprio Well-Living. Desfrute 
do verdadeiro poder do toque e cuide do seu corpo, 
mente e ambiente.

30, 60 e 90 minutos  
Realizado com produtos Natura Bissé
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MELT
Derreta qualquer sinal de tensão com o calor de 
pedras vulcânicas quentes, o complemento perfeito 
para qualquer massagem.

Complemento para qualquer massagem. 
 
REVITALIZE 
Revitalize e suavize as mãos ou pés com uma 
esfoliação que reforça a hidratação, a luminosidade e 
a elasticidade.

Complemento para qualquer massagem. 
 
MÁSCARA V-NECK
Uma máscara hialurónica revigorante, revitalizante e 
iluminadora para o pescoço e decote para um efeito 
rejuvenescedor da pele.

Complemento para qualquer tratamento facial ou 
corporal. 
 
MÁSCARA LED
Recorrendo a tecnologia de ponta para cuidados de 
pele, relaxe com a nossa Máscara LED e desfrute de 
luminosidade, vigor e vitalidade imediatas.

Complemento para qualquer tratamento facial. 
 

THERAGUN
Intensifique qualquer massagem com o Theragun para 
uma recuperação mais rápida de dores musculares e 
tensão profunda.

Complemento para qualquer massagem ou tratamento 
corporal. 
 
EYE RECOVERY
Máscara de tripla ação para penetrar nas orelhas 
profundas, inchaço e rugas, o complemento perfeito 
para qualquer tratamento.

Complemento para qualquer tratamento facial ou 
corporal. 
 
MAIS MASSAGEM
Adicione mais tempo de massagem; pergunte sobre 
acrescentar 30 minutos de tempo adicional.

Complemento para qualquer tratamento corporal.

ADD-ON & ENHANCE QUICK-FIX

Aprimore o seu tratamento de spa com um dos nossos potenciadores reforços. São o complemento perfeito 
para qualquer ritual, incorporado na fluidez natural do tratamento sem adicionar mais tempo.

QUICK-FIX BODY
Massagem Rápida

Abrande o ritmo com uma massagem revigorante ao 
pescoço e ombros.

15 ou 30 minutos 
 
Massagem Ao Couro Cabeludo

Melhore a concentração e reduza a tensão com uma 
massagem relaxante e revigorante ao couro cabeludo.

15 minutos 
 
Massagem Theragun

Recupere mais rapidamente da tensão e dor muscular 
com um tratamento muscular profundo diferente de 
tudo o que já sentiu até agora.

15 ou 30 minutos 
 
Massagem Aos Pés

Aponte a zonas específicas nos pés para ajudar à 
desintoxicação e despertar do cansaço.

30 minutos

QUICK-FIX BEAUTY
Express Beauty

Falta de tempo não é um problema. Desfrute de um 
tratamento facial totalmente personalizável com 
boosters vitamínicos.

30 minutos 
 
Instant Radiance

Usando uma combinação de três AHA, este tratamento 
de esfoliação tripla renova a pele e produz resultados 
visíveis em apenas 30 minutos. Desfrute dos seus 
múltiplos benefícios em tempo recorde.

30 minutos 
 
LED Glow

Recorrendo a tecnologia de ponta para cuidados de 
pele, relaxe com a nossa Máscara LED e desfrute de 
luminosidade, vigor e vitalidade imediatas.

30 minutos 
 
Bright Eyes

Tripla ação de revitalização para olheiras, inchaço e 
rídulas ligeiras.

15 minutos
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SPA JOURNEYS

FACE & BODY GLOW
Escolha o seu momento, escolha a sua disposição e 
sinta o poder genuíno do toque. Comece com um 
tratamento corporal de 60 minutos completamente 
personalizado seguido de um tratamento facial 
Carboxy Therapy para conseguir uma luminosidade 
instantânea.

1,5 horas 
 
RELAX & RESTORE
Comece a sua viagem com uma massagem localizada 
concebida para as zonas específicas de tensão. 
Continue com um tratamento facial intensivo 
antienvelhecimento que promove uma hidratação 
profunda para restaurar a sua firmeza. Um poderoso 
regenerador com colagénio e elastina que proporciona 
rejuvenescimento e redefinição dos contornos faciais.

2 horas 

VITAMIN C IMMERSION
Um ritual nutritivo e aromático para o rosto e corpo. 
Deixe-se envolver pelas fragrâncias e texturas 
maravilhosas da linha de Vitamina C, um cocktail 
de antioxidantes e vitaminas para a sua pele. Anti-
inflamatório, profundamente hidratante e um reforço 
natural para o colagénio da pele, este tratamento irá 
revelar uma pele incrivelmente luminosa.

2,5 horas 
 
DIAMOND JOURNEY
Uma experiência concebida só para si. Comece com 
um tratamento corporal criado à medida para as suas 
necessidades e desejos. Continue com um tratamento 
facial revitalizante e renovadora para minimizar o 
aparecimento de sinais de envelhecimento e stress na 
sua pele. Um ritual corporal & facial idealizado para 
melhorar o seu dia. Começamos?

3 horas

16



PASSES DIÁRIOS & ADESÃO

BENEFÍCIOS DIÁRIO MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

FIT

PT Uma sessão 
gratuita

Duas sessões 
gratuitas

Uma sessão 
gratuita por 

trimestre

Activations 10% de desconto 20% de desconto 20% de desconto 20% de desconto 20% de desconto

Away Spa

Tratamentos 10% de desconto 10% de desconto 10% de desconto 10% de desconto 15% de desconto

B&F 10% de desconto 10% de desconto 10% de desconto 10% de desconto 15% de desconto

WET Deck* Sunbed & Toalha Sunbed & Toalha Sunbed & Toalha Sunbed & Toalha

Estacionamento Estacionamento 
VIP

Traga um Amigo Crédito de 25€ 
em B&F ou Spa

Crédito de 50€ 
em B&F ou Spa

Crédito de 100€ 
em B&F ou Spa

Preço 30€ 80€ 220€ 430€ 860€

• Todas as opções incluem cacifo, toalha, roupão e chinelos de piscina.
• Por favor tenha em conta que caso não devolva o roupão ou os chinelos, será cobrado um valor de 

50 ou de 25 Euros respectivamente.
• Os sócios semestrais ou anuais poderão também beneficiar de tarifas especiais de golf e prioridade em 

eventos especiais.
• Os sócios anuais terão ainda um presente de aniversário, estadia de uma noite gratuita (fora da época alta) e 

20% de desconto nas tarifas de alojamento.

HOW TO SPA

REGRAS GERAIS
Os serviços de Spa estão disponíveis para visitantes 
com idade igual ou superior a 16 anos (sujeito a 
limitações e supervisão parental). Uma seleção de 
serviços Beauty Bar está disponível para visitantes 
de todas as idades (sujeito a limitações e supervisão 
parental). Acesso proibido a vestiários e FIT a visitantes 
com idade inferior a 16 anos, sendo que visitantes com 
idade inferior a 18 anos necessitam de 
supervisão parental. 
 
RESERVAS
Visitantes que não tenham reserva são bem-vindos. 
No entanto, aconselhamos a efetuar reservas 
antecipadamente. Todas as reservas são garantidas 
com cartão de crédito. Para efetuar a(s) sua(s) 
reserva(s), por favor, contacte a receção do spa 
através do número (+351) 289 372 310. Os visitantes 
que estejam instalados na propriedade poderão 
marcar a extensão 812 a partir do telefone do quarto 
ou residência. Ao efetuar a reserva, por favor, indique-
nos se estiver grávida ou se tiver problemas de saúde 
relevantes. Preços em euros. Impostos e taxas de 
serviço incluídos. Promoções e descontos não se 
aplicam a pacotes. 
 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
As suas reservas requerem que recrutemos Spa Talent 
e que mantenhamos horários reservados só para si. 
Por cortesia, e para evitar cobranças totais, pedimos-
lhe que nos avise com 24 horas de antecedência se 
pretender alterar ou cancelar a sua reserva. 
 
CHEGADA & CHECK-IN
Convidamo-lo a usufruir de todos os serviços do 
AWAY Spa, incluindo sauna, banho turco e jacúzi. 
Antes e depois dos tratamentos de spa. Pedimos-
lhe que chegue, pelo menos, 20 minutos antes da 
sua reserva para que tenha tempo suficiente para 
fazer o check-in e preparar-se para a experiência. Se 
ocorrem atrasos, tenha em atenção de que o tempo 
do seu tratamento será reduzido de acordo com o 
atraso para que possamos fornecer os nossos serviços 
convenientemente ao visitante seguinte. Um atraso 
resultará na cobrança total do serviço requisitado, 
mesmo que o tempo do tratamento seja reduzido. 
Pedimos-lhe que não traga peças de joalharia ou de 
valor para o spa. O AWAY Spa não se responsabiliza por 
objetos perdidos, roubados ou extraviados.
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