
 
 

HO T EL  B O U R B O N   
 

Experimente o relaxamento completo em uma jornada de autocuidado, com elementos natu- 
rais, preparados exclusivamente para seu momento de imersão em bem-estar. 

 

 

EXPERIÊNCIAS DE BEM-ESTAR  
 

 
MASSAGEM ASSINATURA 

RELAXANTE  
50min - R$ 150,00 | 1h15min - R$ 200,00 | 

1h30min - R$240,00  

Experiência ideal para relaxar e recarregar as ener- 
gias do corpo e mente. Técnica relaxante aliada a 
movimentos longos e pressão suave, que proporcio- 
na sensações de tranquilidade, paz e descanso. 
Essencial para remover o estresse diário e proporcio- 
nar o bem-estar que seu corpo merece. 

 
MASSAGEM ASSINATURA 

RESTAURADORA  

50min - R$ 150,00 | 1h15min - R$ 200,00  

Esta massagem restauradora se  concentra  na  
região superior das costas e pescoço, e tem como 
objetivo afrouxar a musculatura tensionada desta 
área. Aliando alongamento, manipulação dos tecidos 
profundos e uma massagem crânio facial para relaxa- 
mento mais eficiente, ela é perfeita para indivíduos 
que sofrem com tensões no pescoço, dores de cabeça, 
ou viajantes frequentes. 

 

MASSAGEM ASSINATURA 

REVIGORANTE  
 1h15min -  R$ 200, 00 l 1h30min -  R$240,00 
 

Esta massagem exclusiva é excelente para resgatar  
a energia e refrescar a mente. Através do shiatsu, 
pontos de tensão são trabalhados, principalmente 
na região das costas, para diminuir tensões e aliviar 
o stress. Pressões firmes e deslizamentos eficientes 
garantem relaxamento  profundo em todo o corpo, e 
a reflexologia ajuda a reequilibrar a energia interna e 
restaurar o fluxo de energia natural do corpo. 
 

 
 

DRENAGEM LINFÁTICA 
1h - R$ 160,00  

Técnica terapêutica e relaxante, realizada através de 
movimentos lentos e suaves. Promove a desintoxica- 
ção tecidual, atenua problemas circulatórios (varizes 
ou varicoses), reduz medidas e ameniza o quadro de 
celulite. No caso de pós-operatório, favorece uma 
recuperação mais rápida, pois estimula o organismo a 
eliminar os líquidos que causam edemas, diminuindo 
a possibilidade do surgimento de fibroses. 

 
MASSAGEM ASSINATURA 

HOT STONE  
1h15min - R$ 220,00 | 1h30min - R$ 240,00  

Profundamente relaxante, esta massagem combina o 
toque do terapeuta com as pedras basálticas aqueci- 
das, aliviando toda a tensão corporal. O poder do 
calor das pedras permite que a musculatura relaxe 
mais profundamente, oferecendo um momento 
genuíno de paz e leveza. 

 

 
MASSAGEM ASSINATURA 

MATERNIDADE  
1h15min - R$ 200,00  

Entregue-se a esta massagem especialmente 
elaborada para gestantes após o terceiro mês de 
gravidez. Renda-se Ao toque desta massagem que 
sensibiliza, ajuda a aumentar a consciência corporal, 
alivia dores lombares e nas pernas, reduz a retenção 
de líquidos e o inchaço do corpo todo, garantindo  
tranquilidade e momentos especiais para a gestante. 

 

 
MASSAGEM EXPRESS  
30min - R$ 88,00  

Esta massagem rápida é ideal para quem tem pouco 
tempo disponível e alguma tensão específica no 
corpo. Durante a terapia a técnica é direcionada 
unicamente à área de desconforto: costas, ombros, 
pescoço, cabeça ou pés. Indicada para relaxamento e 
alívio de tensões. 

 

 
MASSAGEM GAYA ORIENTAL  
50min - R$ 150,00 I 1h15min – R$ 200,00 

Por meio de movimentos intensos, alongamento e 
pressão em pontos específicos do corpo, essa 
eficiente técnica japonesa trabalha para desfazer 
nódulos de tensão em diversas regiões do corpo. 
Feita sem o uso de óleo, esta massage alivia tensões 
musculares e proporcina o reequilíbrio físico e 
energético de todo o corpo. 

 



 

RITUAL CLÁSSICO DE BEM-ESTAR  
1h40min - R$ 296,00 | 2h15min - R$ 398,00  

 

Os Rituais de Banho de imersão são conhecidos há muitos milênios por seus poderes de cura. Neste inspirador Ritual 
Clássico de Bem-Estar, esse poder é associado ao relaxamento completo oferecido por uma massagem. O banho de 
imersão com aroma refrescante oferece uma pausa valiosa para relaxar a mente e uma massagem em seguida garan- 
te um momento memorável de relaxamento, paz e entrega. 

 
 

MINI BREAKS 
 

MINI BREAK RELAX 
2h - R$ 344,00  

Este tratamento reúne a combinação ideal para uma 
pausa em sua rotina agitada. As boas-vindas come- 
çam com uma esfoliação hidratante nos pés, seguida 
de escalda-pés, permitindo relaxamento e leveza. 
Uma massagem rítmica e relaxante em todo o corpo 
valoriza essa jornada de entrega que culmina com 
uma exímia massagem facial, capaz de eliminar as 
tensões do rosto. 

MINI BREAK SERENITY 
2h30min - R$ 448,00  

Um toque de suavidade para renovar suas energias e 
acalmar a mente e corpo. O tratamento inicia com 
uma esfoliação com óleo e açúcar mascavo, que 
possui propriedades restauradoras. A hidratação 
com argila e mel intensifica a revitalização da pele. 
Um banho de imer- são com ervas calmantes acolhe o 
corpo, e a experiên- cia de relaxamento é finalizada 
com uma primorosa massagem corporal.  

 

 

MINI BREAKS PARA COMPARTILHAR  
 
 

MINI BREAK ROMANCE  
2h - R$ 818,00  

 
Neste tratamento diferenciado de intimidade e cuida- 
do, o banho de imersão à base de vinho inebria o 
ambiente, além de atuar como antioxidante da pele. 
Uma massagem relaxante é o complemento perfeito 
para o relaxamento proposto. Para finalizar, uma 
degustação de vinho e frutas garante  este presen- 
te especial compartilhado com quem você ama. 

MINI BREAK DUET  
2h - R$ 788,00  

 

Para compartilhar esta experiência de relaxamento, o 
escalda-pés aproxima e oferece momentos de intimi- 
dade e cuidado. Em seguida, a massagem assinatura 
revigorante contribui para aliviar as tensões persisten- 
tes e a degustação de espumantes e frutas é um 
brinde a este momento desfrutado com uma pessoa 
especial. 

 
 

DAY SPAS  

 

DAY SPA VELVET  
4h - R$ 736,00  

Uma envolvente imersão em relaxamento intenso. A 
esfoliação inicial é vigorosa, feita à base de açúcar e 
mel, e é seguida de uma potente hidratação de iogur- 
te. O banho de imersão, à base de leite, amacia e 
refresca a pele. O momento de autocuidado continua 
com uma massagem corporal completa, e um trata- 
mento facial para aveludar o rosto. A experiência 
excepcional é finalizada com uma degustação de chá 
especial e chocolates, para ainda mais acolhimento e 
serenidade. 

DAY SPA FRESH  
4h30 - R$ 874,00  

Experiência completa para renovar suas energias com 
vigor e vitalidade. Seu momento de imersão inicia 
com uma sauna, para suavizar a pele. O frescor cítrico 
da esfoliação com pó de laranja e limão desperta o 
corpo, e é seguido de uma hidratação de argila 
enriquecida com água de coco, que renova e acalma a 
pele. O banho de cipreste e menta ativa a circulação, e 
uma massagem corporal intensifica a revigoração. 
Para completar, um tratamento facial único reequili- 
bra a pele do rosto. O momento reenergizante é 
encerrado com uma degustação especial de espu- 
mante e frutas. 

 

+55 41 99644-1616 
hotelbourbon@gayabemestar.com.br 

gayabemestar.com.br/bourbon 
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