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HOTEL CRISTAL VIEIRA PRAIA & SPA 
Av. Marginal, Praia da Vieira 

T: 244699060 1 Email: spaohoteiscristal.pt 



CRISTAL 

Ale 

LOVELY NIGHT 

• Alojamento urna noite em Quarto Duplo Vista 
frontal mar (sujeito a disponibilidade) 

• Momento Romântico 'à chegada, no quarto. 

• Um Jantar Afrodísiaco para 2 pessoas, frente 
mar 

• Pequeno-almoço buffet 

• Acesso para duas pessoas ao Circuito de 
Terapeutico de Aguas. 

• Utilização de Banho Turco e Sauna 

• Uma massagem de Velas a dois (50 minutos) 

• Late check-out (mediante disponibilidade). 

PREÇO POR PESSOA: 78€ 

Noite Extra: 55€/quarto duplo, em APA 
25% de desconto em todos os tratamentos de SPA 
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CRISTAL 
LOVELY WEEKEND 

• Alojamento duas noites em Quarto Duplo Vista 
frontal mar (sujeito a disponibilidade) 

• Momento Romântico 'à chegada, no quarto. 

• Um Jantar Afrodísiaco para 2 pessoas, frente 
mar 

• Pequeno-almoço buffet 

• Acesso para duas pessoas ao Circuito de 
Lerapeutico de Aguas. 

• Utilização de Banho Turco e Sauna 

• Urna massagem de Velas a dois (50 minutos) 

• Lovely Jacuzzi 

• Miminho de Chocolate após tratamento 

• Late check-out (mediante disponibilidade). 

PREÇO POR PESSOA: 135€ 
25% de desconto em todos os tratamentos de SPA 
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CRISTAL 
WELLNESS 

• Alojamento duas noites em Quarto Duplo Vista 
frontal ma-  (sujeito a disponibilidade) 

• Trata-nento VIP à chegada, no qua-to. 

• Avaliação Inicia do Corpo 

• Pensão completa com refeições mediante a 
avaliação corporal 

• Pequeno-almoço buffet 

• Acesso 	para 	duas 	pessoas 	ao 	Circuito 	de 
Terapeutico de Águas 

• Utilização de Banho Turco e Sauna 

• Um 	SPA 	desintoxicante 	Lodo 	Marinho 	(75 r minutos) por pessoa tr,.. • • Um SPA Chá Verde (120 minutos) por pessoa 

... 	• Sumo detox, após cada tratamento r e 	• Late check-out (mediante disponibilidade). leiàa 
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PREÇO POR PESSOA: 1.55€ 
25% de desconto em todos os tratamentos de SPA 

Indo incluídos no pacote) 



CRISTAL 
HAPPY FAMILY 
(2 adultos + 1 criança) 

• Alojamento uma noite em Quarto Familiar 
(sujeito a disponibilidade) 

• Regime de Meia Pensão (bebidas não incluídas). 

• Momento de Boas Vindas no quarto, à chegada 

• Pequeno-almoço buffet • 

• A,  e•• 
• Acesso familiar ao Circuito de Terapeutico de 

Águas 

• Utilização de Banho Turco e Sauna 
, 

. 	 • Uma massagem relaxzrite para dois adultos (45 
minutos) 

, 
• Massagem para criança (25 minutos) 

• 

,••• 

• Miminho familiar após tratamento 

• Atividades exteriores (ténis / futebol / mini-golf) 

• Late check-out (mediante disponibilidade). 

• • 
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--"" 	 PREÇO POR PESSOA: 86€ 

, 	Noite Extra: 60C/quarto duplo., em APA 

Suplemento Criança Extra (4-11,99): 29€ 
225 de desconto em todos os tratamentos de SPA 

etembro 	

(não incluídos no pacote) 
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:mai  CRISTAL 
ANTI-STRESS 

• Alojamento duas noites em Quarto Duplo Vista 
frontal mar (sujeito a disponibilidade) 

• Tratamento VIP dl chegada, no quatto. 

• Meia Pensão com bebidas da casa incluídas 

• Pequeno-almoço buffet 

• Acesso para duas pessoas ao Circuito de 
Terapeutico de Aguas 

• Utilização de Banho Turco e Sauna 

• Uma Massagem Satori (75 minutos) por pessoa 

• Um SPA Cacauterapia (90 minutos) por pessoa 

• Chocolate Quente, após tratamento de 
Cacauterapia 

• Late check-out (mediante disponibilidade). 

PREÇO POR PESSOA: 163€ 
25% de desconto em todos os tratamentos de SPA 

(ndo incluídos no pacote) 



Unforme-nos a ocasião e faremos um 

Programa adequado ao seu momento ! 

Prometemos surpreendê-lo! 

CRISTAL 
GOLD 


