
SPA MENU

ESPECIALIDADES DA ILHA VERDE
GREEN ISLAND SPECIAL PROGRAMS

Circuito Termal “Quente das Quenturas”
Thermal Circuit “Quente das Quenturas”
Circuito de hidroterapia com água termal das 
Furnas: Sauna, Laconium, Banho Turco, Duches 
Aromáticos e Piscinas Dinâmicas. 
Hydrotherapy circuit with Furnas thermal spring 
waters: Sauna, Laconium, Turkish Bath, Aromatic 
Showers and Dynamic Swimming Pools.

Gratuito para hóspedes do hotel.
Para clientes não alojados no hotel o custo é de 30€ por 2h30. 
Incluído na marcação de qualquer serviço Spa (Massagem ou 
tratamento, exceto Cama de Flutuação e Quick chair massage).
Free access to hotel guests. 
For guests not staying at the hotel the cost is 30€ for 2h30. 
Is included in the booking of any Spa service (Massage or 
treatment, except Flotation Bed and Quick chair massage).

Açores a Cores • Azores in color
Ritual de esfoliação com chá verde Gorreana, 
massagem com óleo de camélia e express facial 
Source Marine by Thalgo.  
Exfoliation ritual with Gorreana green tea, followed 
by a massage with camellia oil and express facial 
Source Marine by Thalgo.  

 115 min • 145€

Terra Pura • Pure Land
Ritual de esfoliação e envolvimento com argila 
bege e sais marinhos temperados com azeite e 
óleos essenciais de limão e alecrim. Para concluir, 
reflexologia podal e uma massagem corporal com 
manteiga pura de karité.
Exfoliation and wrapping ritual with beige clay and 
sea salts flavored with olive oil and essential oils of 
lemon and rosemary. To finish off, foot reflexology 
and a body massage with pure shea butter.

 115 min • 145€

Poder das Furnas • Furnas Power
Ritual de massagem com pedras vulcânicas, 
pedras preciosas e argilas, para mais energia e boa 
disposição.
Massage ritual with volcanic stones, precious 
stones, and clay, to boost your energy and mood.

 90 min • 135€

Delícia de Cacau • Cocoa delight
Ritual de esfoliação rejuvenescente com sal 
marinho, borra de café e cacau temperado com 
óleo de Côco, finalizando com uma massagem 
revitalizante com manteiga de cacau.
Rejuvenating exfoliation ritual with sea salt, coffee 
grounds and cocoa seasoned with coconut oil, 
ending with a revitalizing massage with cocoa 
butter.

 90 min • 125€ 

Brisa de Ananás • Pineapple Breeze
Ritual de esfoliação com açúcar mascavado e ananás 
triturado, e uma massagem corporal com manteiga 
pura de karité e óleo de ananás para terminar. 
Exfoliation ritual with brown sugar and crushed 
pineapple, and a body massage with pure shea 
butter and pineapple oil to finish.

 90 min • 120€

Prodige Des Oceans 
Uma experiência de cuidado supremo, dedicado ao 
rejuvenescimento da pele do rosto e do corpo com 
o melhor dos 5 oceanos.
A supreme care experience dedicated to rejuvenat-
ing the skin of the face and body with the best of 
the 5 oceans.

 120min • 150€

Conheça o melhor dos Açores, entre numa viagem sensorial única através do poder 
ancestral das famosas águas termais das Furnas “quente das quenturas” e das mãos 

experientes dos nossos terapeutas. Privilegiamos a pureza, a simplicidade e a eficácia. 
Discover the best things in Azores. Embark on a unique sensorial journey through the 

ancestral power of the famous Furnas thermal spring waters “Quente das Quenturas” and 
the experienced hands of our therapists. We privilege purity, simplicity, and efficacy.



AS NOSSAS MASSAGENS
OUR MASSAGES

Partilhar a Dois • For a couple
Ritual de esfoliação de seguida desfruta de uma 
reflexologia podal, duas massagens tailor-made 
e para rematar termina num tratamento de rosto 
para dois.   
Exfoliation ritual then enjoy a foot reflexology, two 
tailor-made massages and to finish off with a face 
treatment for two. 

 115 min • 250€ 

Tailor-Made 
Massagem corporal de aromaterapia – relaxante, 
desportiva ou adelgaçante. Eficácia dos pés à cabeça. 
Aromatherapy body massage – relaxing, sport or 
slimming. Efficacy from head to toe.

 30 min • 50€ |  50 min • 90€ 

Orientais (Energia Vital) • Oriental (Vital Energy)
Para retemperar as suas energias, 2 terapias 
orientais à escolha: ayurvédica e shiatsu. 
To reinforce your energy, 2 oriental therapies at your 
choice: ayurvedic and shiatsu.

 50 min • 90€ |  85 min • 130€

Reflexologia: Pés • Reflexology: Foot
Massagem terapêutica aos pés, com um toque 
preciso e cuidado.
Therapeutic foot massage, with a precise touch and 
care.

 30 min • 45€

Especial Homem • Special for Men
Massagem revigorante às costas e pernas, com 
o poder detox da argila nas costas. Finaliza com 
Express facial by ThalgoMen.  
Invigorating back and legs massage, with the detox 
power of the clay on the back. Ends with Express 
facial by ThalgoMen.

 50 min • 95€

Nas Nuvens • In the Clouds
Combinação da melhor massagem localizada (30 
min) com a magia da cama de flutuação (30 min). 
Não há “jet lag” que resista. 
Combination of the best localized massage (30 min) 
with the magic of the flotation bed (30 min). There is 
no jet lag that will stand up.

 60 min • 80€

Cama de Flutuação • Flotation Bed
Deixe-se levar por ondas aquecidas que percorrem 
suavemente o seu corpo, sem se molhar.  
Surrender yourself to warm waves that gently run 
through your body, without getting wet.

 30 min • 30€

Quick Chair Massage
Massagem shiatsu às costas, para quem está sempre 
em contrarrelógio. O Japão à distância de um toque. 
Shiatsu back massage, for those who are always 
running against the clock. Japan at a one-touch 
distance.

 15 min • 15€

CUIDADOS PARA O CORPO 
BODY TREATMENTS

Esfoliações Corporais • Body Exfoliation
Esfoliação revigorante com ingredientes naturais da 
ilha de São Miguel: sal marinho e ervas, algas e chá 
verde Gorreana, açúcar e especiarias. 
Invigorating exfoliation with natural ingredients 
from the São Miguel island: sea salt and herbs, 
seaweed and Gorreana green tea, sugar and spices.

 30 min • 55€

CUIDADOS PARA O ROSTO
FACE TREATMENTS

Prodígio dos Oceanos 
Um tratamento facial luxuosamente sensorial para 
realçar a juventude da sua pele. 
A luxuriously sensorial facial to enhance your skin's 
youth.

 70min • 100€ 

Source Marine 
A combinação perfeita do poder dos minerais 
marinhos para hidratar e fortificar a sua pele.
The perfect combination of the power of marine 
minerals to hydrate and fortify your skin.

 60min • 75€ 

Source Marine Express
O melhor cuidado para o seu rosto em tempo 
recorde.
The best care for your face in record time.

 30min • 50€

Circuito Termal “Quente das Quenturas” incluído na marcação de 
qualquer serviço Spa (massagem ou tratamento, exceto Quick 
Chair Massage e Cama de Flutuação).
Thermal Circuit “Quente das Quenturas” included in the booking 
of any Spa service (massage or treatment, except Quick Chair 
Massage and Floating Bed).

Desconto de 10% para residentes na Ilha de S. Miguel em todos os 
tratamentos e massagens Spa.
10% discount for residents of S. Miguel Island in all Spa treatments 
and massages.

PACOTES SPA DISPONÍVEIS:
SPA PACKAGES AVAILABLE: 

IVA incluído • VAT included

10% 
na compra de 5 sessões Spa (por pessoa).
on 5 Spa sessions (per person).

DE DESCONTO
DISCOUNT

20% 
na compra de 10 sessões Spa (por pessoa).
on 10 Spa sessions (per person).

DE DESCONTO
DISCOUNT



SPA ETIQUETA
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
O  Spa tem o prazer de o receber de Segunda a Domingo das 9h 
às 21h .

SELECÇÃO E MARCAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS SPA
Se necessitar de ajuda para escolher um tipo de tratamento, 
recomendamos que contacte diretamente a Receção do 
Spa, pode ainda fazê-lo através do número de telefone +351 
296 249 205 ou do email spa@furnasboutiquehotel.com. Os 
nossos terapeutas poderão ainda formular programas de 
tratamentos especialmente adaptados às suas necessidades.

CANCELAMENTO OU REMARCAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS SPA
Como cortesia, irá receber a confirmação da sua reserva 
sempre antes da chegada. Caso surja a necessidade de cancelar 
ou reagendar uma reserva, aviso de 24 horas é obrigatório. 

CONDICIONANTES FÍSICAS
Se sofrer de alguma doença, estiver a tomar medicação ou 
estiver grávida comunique-o à equipa do Spa, sabia que a água 
termal das Furnas tem contra indicações clinicas? Informe-se 
por favor junto da nossa equipa, porque eventualmente alguns 
tratamentos Spa, terapias termais poderão não ser adequados 
à sua condição física.

ADMISSÃO
O acesso à zona de Hidroterapia é livre e gratuito para os 
hóspedes do Hotel, bem como a utilização da Sala de Fitness. 
Pede-se, no entanto, a manutenção de tranquilidade para não 
perturbar o ambiente relaxante do espaço.
Crianças ou jovens com idades inferiores a 14 anos 
não poderão realizar Tratamentos Spa, salvo quando 
acompanhados pelos pais. O acompanhamento por parte 
de amigos, familiares ou outras pessoas, só é permitido 
caso o cliente seja portador de deficiência física ou mental, 
devidamente comprovada através de registo médico.

REGISTO DE IMAGENS
O Spa é um espaço de tranquilidade onde protegemos a sua 
imagem a e dos outros. É expressamente proibido o registo de 
imagens, fotografias ou vídeos, sem o consentimento prévio 
dos presentes e administração.

NA SUA PRIMEIRA VISITA 
Recomendamos que faça o check-in 45 minutos antes da hora 
marcada para o início do seu tratamento. Deste modo terá 
tempo para melhor apreciar e desfrutar de todo o espaço e em 
especial da utilização da Zona de Hidroterapia.

PONTUALIDADE
O check-in deve ser efetuado 15 minutos antes da hora 
marcada para o início do seu tratamento, caso não pretenda 
usufruir da Zona de Hidroterapia .O atraso na chegada irá 
limitar a sua experiência de bem-estar.

O QUE VESTIR
O Spa providencia roupões e chinelos para que mais 
confortavelmente possa desfrutar do seu momento de 
bem-estar. Para sua conveniência, ser-lhe-á também 
disponibilizado um cacifo. 

USO DE TELEMÓVEIS
A sua permanência no Spa é uma experiência relaxante, pelo 
que solicitamos que desligue o seu telemóvel à entrada e 
mantenha a tranquilidade do espaço.

SPA RULES
WORKING HOURS
The spa’s team is delighted to welcome you from 9:00 to 
21:00, from Monday to Sunday.

SELECTION AND BOOKING OF SPA EXPERIENCES
If you require assistance to select a treatment, we kindly 
ask you to contact the Spa Reception directly. You may 
also call them on +351 296 249 205 or email them: spa@
furnasboutiquehotel.com. If necessary, our therapists will be 
happy to design specific treatment programmes according to 
your own needs.

CANCELLATION AND RE-BOOKING OF SPA EXPERIENCES
A complimentary confirmation of your booking will always be 
sent before your arrival. In case you need to cancel or re-book 
an appointment, a 24h notice is required.

PHYSICAL CONSTRAINTS
If you suffer from any disease, are taking medication or in case 
you are pregnant, please inform the spa’s staff members. Did 
you know that Furnas thermal spring waters are not exempt 
from clinical contraindications? Please refer to our members 
of staff. Maybe some of the spa treatments, thermal therapies 
are not the most suited to your physical condition.

ADMISSION
Access to the hydro-therapy area is free for hotel guests as 
is the fitness room. We kindly ask you to refrain from making 
noise so as not to disturb the area’s relaxing atmosphere. 
Children and adolescents under 14 are not allowed in unless 
when in the company of parents. Friends, family members or 
others are only allowed in with a guest when this one suffers 
from a serious physical or mental deficiency. In this case, a 
valid medical document is required.

RECORDING OF IMAGES
The spa is an area of tranquillity. We take it as our 
responsibility to protect yours and other guests’ image. It 
is strictly forbidden to record any images, photos or videos, 
without the explicit previous agreement of all involved, 
including the hotel’s management.

ON YOUR FIRST VISIT
We recommend you check-in 45 minutes before your 
appointment’s time. This way you will be able to make the 
most of the spa’s premises, specially the hydro-therapy area.

PUNCTUALITY
Check-in should be made 15 minutes before the beginning 
of your appointment, should you not wish to profit from 
the hydro-therapy area. Any delay to your appointment will 
shorten your wellbeing experience.

WHAT TO WEAR
For your complete comfort, the spa provides robes and 
slippers. If needed, lockers can also be provided.

USE OF MOBILE PHONES
A spa is, by definition, a relaxing experience. Therefore we 
kindly ask you to always switch off your mobile phone.


