
PACK BELMAR TRANQUILITY SPA
7 noi tes + 4 t ratamentos spa

Pack inclui:

Escapadinha de spa de 7 noites com pequeno-almoço,  
4 tratamentos de spa e muito mais. 

7 Noites de alojamento em apartamento de luxo 

Tratamento VIP à chegada (garrafa de água, chá e fruta  
da época)

Pequeno-almoço buffet ou à la carte diariamente

Cocktail de boas-vindas no dia da chegada (sem álcool)

4 Tratamentos de Spa: 1 Aromasoul Head, Neck and Back Therapy 
(50min); 1 Hand or foot therapy (30min); 1 Facial - Glorious Skin 
(60min), 1 Vichy Shower (20min)*

Livre acesso às instalações do spa: piscina interior aquecida, 
sauna, Banho Turco, Duches Experiência, Sala de Cromoterapia, 
piscina de hidroterapia, Jacuzzi e ginásio

* Tratamentos podem ser trocados desde que tenham um preço idêntico. Sujeito a disponibilidade. | ** Serviço de limpeza apenas duas vezes por semana com mudança 
de toalhas nos apartamentos turísticos | *** Pagos no resort e reservados antes da chegada. Custo adicional.

Estrada de Porto de Mós, 8600-513 Lagos - Algarve, Portugal | T. +351 282 771 810 | E. belmar@belmarresort.com

www.belmarresort.com

Estes pacotes não são acumuláveis com outras promoções e são válidos somente para as datas mencionadas acima. Todos os preços estão em euros, por pessoa por pacote e baseados 

valido em Julho e Agosto. Aplicam-se os termos e condições do Belmar Spa & Beach Resort.

De novembro de 2020 a 31 de março de 2021 - Preços por pessoa, por pacote

De 1 de abril a 31 de maio e outubro 2021- Preços por pessoa, por pacote

Junho e setembro de 2021 - Preços por pessoa, por pacote
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Serviço de arrumação diária com mudança de toalhas duas 
vezes por semana** 

Oferta de 1 robe, por pessoa 

Wi-Fi gratuito no apartamento e áreas públicas

10% Desconto em tratamentos de spa (pagos no resort e 
reservados antes da chegada) 

10% Desconto em refeições adicionais no Restaurante Levante

10% Desconto no alojamento para noites extras

 
a estadia***

€1.025 €1.200 €900 €930 €815 €765€695 €785 €630 €650 €590 €565

€1.175 €1.335 €1010 €1.080 €920 €845€770 €850 €690 €720 €645 €605

€1.525 €1.660 €1.205 €1.275 €1.095 €1.005€945 €1.015 €785 €820 €730 €685


