FOR KIDS

Corinthia Hotel Lisbon
Telefone: +351 217 236 305
Av. Columbano Bordalo Pinheiro 105, Email: spa.lisbon@corinthia.com
1099-031 Lisboa, Portugal
corinthia.com/lisbon
DOS 4 AOS 12 ANOS | FROM 4 TO 12 YEARS OLD

1

Escolhe o teu tratamento - Select your treatment

Massagem Para Super-heróis - Superhero Massage
Relaxa os teus pés cansados de tanto correr para salvar o Mundo.
Relax your tired feet from running around saving the world!
25 mins | 35€

2

Se fores à piscina, utiliza fato de banho - If you are going to the pool, put on your swimwear

3

Só falta vestir o roupão - It’s time to dress your robe

Manicure De Princesa - Mini VIPs Manicure
25 mins | 30€

Pedicure De Princesa - Mini VIPs Pedicure
25 mins | 35€
Massagem para Guerreiros - Warrior Massage
Uma Massagem energética e revigorante às costas para os soldados
que necessitam de um momento de relaxamento. An energetic and
invigorating back massage for soldiers in need to get a moment of
relaxation
25 mins | 45€
Massagem Ao Rosto E À Cabeça Para Piratas - Pirate
Face Massage
Um mini facial e massagem hidratante, para relaxar o Teu corpo e
alma de todas as aventuras. A relaxing and hydrating mini facial
and head massage that will relax your body and soul
25 mins | 45€

Tratamento Facial Para Bonecas - Doll Face Treatment
Com este mini facial hidratante e relaxante, a tua pele vai ficar
suave e macia. With this hydrating and relaxing mini facial,
your skin will feel soft and fresh
25 mins | 45€
Massagem Unicórnio - Unicorn Massage
Desfruta desta massagem aromática às costas que te dará uma
sensação de puro relaxamento. Enjoy this scented back massage
that will give you a feeling of pure relaxation
25 mins | 45€

Mães e Filhos / Pais e Filhos - Daddy & Me / Mommy & Me
Para todas as Mães e Pais que desejam partilhar uma experiência única de Spa com os mais pequenos
for all the moms and dads who want to share a unique spa experience with their little ones
1 Banho de Espuma + 2 Massagens às Costas + 2 Mini Faciais - 1 Bubble Bath + 2 Back Massages
+ 2 Mini Facials
70 min | 190€

