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ELS NOSTRES MASSATGES
GEOTERMAL

75€

FACIAL LLUMINOSITAT

65€

60 min.

60 min.

Massatge amb pedres calentes d’origen basàltic
aplicades sobre tot el cos, amb efecte relaxant,
drenant i descontracturant.

Experimenta una plaent sensació mentre la teva pell
rep un tractament amb els millors productes regeneradors a base de vitamina C, que aporten a la teva
pell la màxima hidratació i lluminositat. Ideal per a
pells seques i deshidratades.

AYURVEDA

75€

60 min.

Massatge originari de l’Índia amb efecte relaxant i
harmonitzant. Els olis ayurvèdics ajuden a restablir
l’equilibri de l’organisme a través dels canals energètics del cos.

TUINA

75€

60 min.

Massatge terapèutic originari de la Xina. Destinat a
tractar, mitjançant estiraments i pressió en punts
específics del cos, dolències tendinomusculars,
migranyes i fatiga.

EMBOLCALL DE XOCOLATA

65€

60 min.

Activa les teves endorfines gaudint de les propietats
nutritives, hidratants i antioxidants del Cacau.
Inclou: peeling corporal + mascareta de xocolata +
massatge facial.

EMBOLCALL D’ALGUES

65€

60 min.

Embolcalla’t de sensacions amb les propietats detox
de les algues Fucus i Laminària, que ajuden a eliminar líquids, reduint volum i reafirmant la pell. Inclou:
peeling corporal + mascareta d’algues + reflexologia.

FACIAL REJOVENIDOR

65€

60 min.

Neteja aprofundida de la pell amb cremes i locions
riques en fitonutrients i antioxidants, finalitzant amb
un relaxant massatge Shiatsu que deixa el teu rostre
completament rejovenit. Ideal per a pells sensibles i
desvitalitzades.

PEELING CORPORAL HIDRATANT

75€

60 min.

Exfoliació corporal i hidratació per a la renovació de
les cèl·lules de la pell utilitzant oli d’ametlles dolces i
sals del Mar Mort, rics en oligoelements, que proporcionen una pell llisa, suau i lliure d’impureses.

AROMA RELAX

65€

50 min.

Sent l’acció purificant i antiinflamatòria de les
propietats del Mar Mort. Les seves sals i fangs són
famoses per la seva riquesa en oligoelements que
activen la circulació, purifiquen i nodreixen la pell
deixant una deliciosa sensació de benestar. Inclou:
peeling corporal amb sals del Mar Mort + mascareta
de fang del Mar Mort + reflexologia.

AROMA PURESA

65€

50 min.

Purifica i relaxa el cos amb els beneficis de les sals
del Mar Mort i l’argila termal que proporcionen a la
teva pell una neteja aprofundida i hidratació. Inclou:
peeling corporal amb sals del Mar Mort + mascareta
d’argila termal + reflexologia.

ELS NOSTRES TRACTAMENTS
HIGIENE FACIAL

65€

60 min.

Experimenta una neteja aprofundida a la pell amb
cremes, locions exfoliants i una mascareta purificant
que aporta una hidratació màxima. Ideal per a tot
tipus de pell.
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ELS NOSTRES CIRCUITS
D’AIGÜES SPA WELLNESS
SPA WELLNESS

16€

ANTIESTRÉS LOCAL

40€

90 min.

25 min.

Beneficia’t de les propietats de l’Spa. La zona Spa
consta d’una piscina multifuncional amb hidromassatge, coll de cigne, jets per a cames i pediluvi.

Massatge enfocat a eliminar la tensió i transformar-la
en benestar i relax. A triar entre esquena-braços-cervicals o cames-peus.

SPA FAMILIA

ESPORTIU TOTAL

16€ adults 11€ infants

65€

90 min.

50 min.

Experimenta la sensació de l’spa en família. Amb els
teus fills podreu gaudir de la piscina multifuncional.

Massatge energètic de tot el cos ideal per a tonificar
els músculs fatigats i les contractures musculars.
Recomanat per a esportistes i persones amb sobrecàrrega muscular.

CIRCUIT WELLNESS

25€

90 min.

Gaudeix a l’spa de les propietats de l’aigua del Pirineu
en una càlida piscina multifuncional amb hidromassatge, coll de cigne, jets per a cames i pediluvi.
Gaudeix també de la zona termal, que consta d’un
vaporàrium amb aroma d’eucaliptus, sauna finlandesa i cub suec.

CIRCUIT TERMAL

16€

60 min.

Gaudeix del càlid relax al vaporàrium i a la sauna
finlandesa, que proporcionen beneficis a la teva pell,
elasticitat muscular i activació circulatòria. Complementa’l amb el cub suec i lespropietats revitalitzants
de l’aigua freda.

BANYERA HIDROMASSATGE
AMB ESSÈNCIES

25€

45 min.

Submergeix-te en un bany de bombolles i essències aromàtiques amb aigües del Pirineu.

ESPORTIU LOCAL

40€

25 min.

Massatge energètic ideal per a esportistes i persones amb sobrecàrrega muscular.
A triar entre esquena-braços-cervicals o cames-peus.

DRENATGE LIMFÀTIC

65€

50 min.

Massatge suau destinat a estimular el sistema limfàtic per a eliminar toxines, combatre la cel·lulitis i
activar la circulació sanguínia.

REFLEXOTERAPIA PODAL

65€

50 min.

Massatge de peus amb finalitat terapèutica. Aplicant
pressions en punts específics dels peus s’harmonitza
i optimitza el funcionament dels òrgans interns i les
diferents parts del cos, proporcionant un profund
benestar.

TERAPÈUTIC TOTAL

65€

50 min.

Massatge personalitzat destinat a alleugerir tensions
musculars i molèsties de tot el cos.

LES NOSTRES TERAPIES
RELAXANT TOTAL

TERAPÈUTIC LOCAL
65€

50 min.

Massatge harmonitzant a nivell muscular destinat a
alleugerir la tensió de tot el cos. A base d’olis antiestrès, el cos allibera l’esgotament aconseguint la
relaxació total.

40€

25 min.

Massatge personalitzat destinat a alleugerir tensions
musculars i molèsties en general.

INFANTIL

30€

20 min.

Massatge suau ideal per a iniciar als més petits en el
món de la relaxació i el benestar.

Descobreix
l’SPA Augusta
140€
VIU L’SPA!
Tria el teu pack preferit, que podràs realitzar a la
teva comoditat en una o vàries jornades!

PACK ANTIESTRÉS
Inclou: circuit wellness + massatge geotermal +
massatge relaxant total.

PACK CUIDA’T
Inclou: circuit wellness + embolcall de xocolata +
tractament facial lluminositat.

PACK ESPORTIU
Inclou: circuit wellness + peeling corporal hidratant +
massatge esportiu total.

PACK PURESA
Inclou: circuit termal + embolcall d’algues + tractament higiene facial.

PACK SEMPRE JOVE
Inclou: circuit wellness + peeling corporal hidratant +
massatge facial rejovenidor.

PACK ACTIVA’T
Inclou: circuit wellness + tractament aroma puresa +
massatge reflexoteràpia podal.
** Tots els tractaments inclouen cromoteràpia i
servei de tovalloles.

PACK DETOX
Inclou: banyera hidromassatge amb essències +
massatge drenatge limfàtic + massatge reflexoteràpia podal.

PREUS I.V.A. INCLÔS
** És obligatori portar calçat específic i casquet de bany per a l’entrada a la zona d’spa.
** És obligatori portar calçat específic per a l’entrada a la zona termal o a la banyera d’hidromassatge.
** Calçat específic i casquet de bany a la venda a la recepció de l’spa.
Els clients del Resort tenen un 20% de descompte sobre les tarifes de l'SPA.

Horari SPA: 11:00h a 14:00h i de 16:00h a 21:00h
Telèfon i Reserves: 973 69 67 55

