
 

 

Massagem com velas aromáticas | 30’/60’  

Candle Massage  

 

Massagem com Bambu | 30’/60’ 

Bamboo Massage  

 

Massagem de pedras quentes | 30’/60’  

Hot stones Massage 

 

Massagem Lomi Lomi | 30’/60’  

Lomi Lomi Massage 

 

Drenagem Linfática | 30’/60’  

Lymphatic Massage 

 

Massagem com chocolate | 30’/60’  

Chocolate Massage  

 

Massagem desportiva | 30’/60’  

Sports Massage  

 

Massagem Kids (até 14 anos) | 30’  

Kids Massage  (under 14) 

 

 Massagem para casal (2 terapeutas) | 60’  

Massage for couple with 2 therapists) 

 

Massagem a quatro mãos | 60’  

Four hands massage 

40 | 60€ p/ pax 

 

 

40 | 60€ p/ pax 

 

 

40 | 60€ p/ pax 

 

 

40 | 60€ p/ pax 

 

 

40 | 60€ p/ pax 

 

 

40 | 60€ p/ pax 

 

 

40 | 60€ p/ pax 

 

 

30€ p/ pax 

 

 

100€ p/ casal 

Couple 

 

100€ p/ pax 

 

Nas massagens com a duração de 30 minutos, o cliente deverá indicar à terapeuta qual a 

parte do corpo em que pretende o tratamento, uma vez que estas não são de corpo inteiro. 

Será pedido a cada cliente o preenchimento de uma ficha Anamnese, por motivos de 

segurança. 

O Amieira SPA coloca a disposição dos seus clientes um roupão, chinelos e toalha. As 

marcações de massagens deverão ser efetuadas previamente.  

O cancelamento sem aviso prévio, implica ao pagamento integral do tratamento. 

Uso obrigatório de touca de natação, chinelos e fato de banho/biquíni na zona da piscina.. 

Venda de toucas de piscina: 5,00€/un.  

 

For 30 minute massages, the client should indicate to the therapist which part of the body he 

or she intends to treat, since they are not full-body. Each client will be asked to fill out an 

Anamnesis form, for security reasons.  

The Amieira Welness Center has available a bathrobe, slippers and towel. The massage must 

be booked beborehand. The cancellation without notice, will imply the full payment of the 

treatment. It´s mondatory to use bathing suit or bikini, slippers and swimming cap. We have 

swimming caps for sale: 5,00€ /each. 

01/11/2018 

Rua Dr. Carlos Nunes 

Ferreira, Amiais de Cima 

2025-012 Abrã  

 

+351 249 877 080  

+351 967 407 267  

 

geral@casadaamieira.com 

casadaamieira.com 

M A S S A G E N S  

 

Contacte a Receção do Hotel e informe-se sobre os vários programas e 

pacotes de SPA que a Casa da Amieira preparou a pensar no seu bem-

estar. 

 



O Amieira Welness Center coloca a disposição dos seus clientes um roupão,  

chinelos e toalha. Todos os serviços deverão ser marcados previamente.  

O cancelamento sem aviso prévio, implica ao pagamento integral do tratamento. 

Uso obrigatório de touca de natação, chinelos e fato de banho/biquíni na zona das 

piscinas. Venda de toucas de piscina: 5,00€/un.  

 

The Amieira Welness Center has available a bathrobe, slippers and towel. All 

services must be booked beborehand. The cancellation without notice, will imply the 

full payment of the treatment. It´s mondatory to use bathing suit or bikini, slippers 

and swimming cap. We have swimming caps for sale: 5,00€ /each. 

01/11/2018 

Rua Dr. Carlos Nunes 

Ferreira, Amiais de Cima 

2025-012 Abrã  

 

+351 249 877 080  

+351 967 407 267  

 

geral@casadaamieira.com 

casadaamieira.com 

E S T É T I C A   

AESTHETICS  
 

Manicura com tratamento SPA (60’)  

Manicure with SPA treatment 
 

Pedicura  com tratamento SPA (60’)  

Pedicure with SPA treatment 
 

Pack Amieira | manicura, pedicura e massagem | 90’  

Amieira Pack | manicure, pedicure and massage 

30€ p/ pax 

 
 

35€ p/ pax 

 
 

80€ p/ pax 

 

T R A T A M E N T O S  D E  R O S T O   

 FACE TREATMENTS 
 

Drenagem linfática Facial (30’)  

Facial Lymphatic drainage 
 

Limpeza de pele (60’)  

Skin cleansing 

 

 

30€ p/ pax 

 

 

60€ p/ pax 

 

 

 

D E P I L A Ç Ã O  

 DEPILATION 

Buço (10’)  

Fuzz 
 

Sobrancelha (20’)  

Eyebrow 

 

5€ p/ pax 

 

 

5€ p/ pax 

 

 

 
C A B E L E I R E I R O  

 HAIRDRESSER 

 

Lavagem e Brushing simples (Mulher) 

Simple Washing and Brushing (Woman) 
 

Lavagem, corte e Brushing (Mulher) 

Washing, Cutting and Brushing (Woman) 

Lavagem e corte (Homem) 

Washing and Cutting (Man) 

Corte simples (Criança)  

Single Cut (Child) 

20€ p/ pax 

 
 

23€ p/ pax 

 

20€ p/ pax 

 

15€ p/ pax 

 

 

 

 

Contacte a Receção do Hotel e informe-se sobre os vários programas e 

pacotes de SPA que a Casa da Amieira preparou a pensar no seu bem-

estar. 

 


