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ESPECIAL / SPECIAL

Felicitás Spa 
Governador

Entre a história e a cultura, envolvido 
pela elegância, o Felicitás Spa Gover-
nador em Belém, Lisboa apresenta 
uma área de 1200 metros quadrados 
e uma piscina de 25 metros, onde os 
elementos históricos se encontram 
em perfeita harmonia num ambiente 
de puro relaxamento, proporcionando 
experiências intemporais repletas de 
saúde e bem-estar.

WWW . N A U H O T E L S . C O M

Between history and culture, framed by 
elegance, the Felicitás Spa Governador 
in Belém, Lisbon, boasts an area of 
1200 square meters and a 25 meters 
pool, where the historical elements are 
in perfect harmony in an atmosphere 
of pure relaxation, offering timeless 
experiences of wellness and wellbeing.

DIA DE SPA 
SPA DAY 

 190    120min.
Reserve um dia para si e deixe-se levar pela 
nossa massagem de assinatura seguida pelo 
nosso tratamento de rosto mais completo. 
Por fim, termine no nosso banho Cleópatra, 
deixando a sua pele nutrida e perfumada.

Book a day for yourself and let yourself be 
carried away by our signature massage 
followed by our most complete facial treat-
ment. Finally, finish off in our Cleopatra bath, 
leaving your skin nourished and fragrant.

TRATAMENTOS / TREATMENTS

RITUAL MEDITERRÂNICO
MEDITERRANEAN RITUAL 

 95    50min.
Deixe-se envolver pelo aroma do anis, laranja e 
bergamota. Uma sensação de frescura que estimu-
la os seus sentidos. Este Ritual de ação drenante 
promete-lhe uma sensação de alívio e bem-estar.

Immerse yourself in the aroma of anise, orange and 
bergamot. A feeling of freshness that stimulates 
your senses. This Draining Ritual promises you a 
feeling of relief and well-being.

RITUAL INDIANO 
INDIAN RITUAL 

 95    50min.
Inspirado na antiga filosofia Ayurveda e envolvido 
nos aromas de noz-moscada, lavanda e madeira 
de cedro, promove o relaxamento profundo e o 
equilíbrio físico e emocional.

Inspired by the ancient Ayurveda philosophy 
and involved in the aromas of nutmeg, lavender 
and cedar wood, promotes deep relaxation and 
physical and emotional balance.



MASSAGEM DE PEDRAS QUENTES 
HOT STONES MASSAGE 

 105    50min.
Recorrendo à herança energética das pe-
dras vulcânicas, esta massagem é realizada 
com pedras de basalto negro promovendo a 
circulação sanguínea, o equilíbrio e o fluxo 
de energia do seu corpo. Permita-se relaxar 
e recuperar o pleno bem-estar.

Using the energetic heritage of volcanic 
stones, this massage is performed with 
black basalt stones, promoting blood cir-
culation, balance and the flow of energy in 
your body. Allow yourself to relax and regain 
full well-being.

MASSAGEM FELICITÁS  
FELICITÁS MASSAGE 

 85    50min.  |    125    80min. 
A nossa massagem de assinatura pensada 
para proporcionar relaxamento completo ao 
corpo com técnicas e movimentos de pressão 
suave ou média. Permita-se desligar dos seus 
problemas, fadiga ou a sensação de cansaço.

Our signature massage designed to provide 
complete relaxation for the body with gentle or 
medium pressure techniques and movements. 
Allow yourself to disconnect from your prob-
lems, fatigue or feeling tired.

MASSAGEM GOVERNADOR  
GOVERNADOR MASSAGE 

90    50min.   |    130    80min.
Reduza a tensão e a ansiedade deixando-se levar nes-
ta profunda e emblemática massagem com pressão 
forte e técnicas que promovem um alívio imediato.

Reduce tension and anxiety by letting yourself be 
carried away by this deep and emblematic massa-
ge with strong pressure and techniques that provi-
de immediate relief.

MASSAGEM ANTI-STRESS  
ANTI-STRESS MASSAGE 

 95    50min.
Através de uma esfoliação, máscara de lama e 
massagem vigorosa com técnicas descontráturan-
tes ajudamos a reduzir os problemas musculares 
na zona de maior tensão.

Through an exfoliation, mud mask and vigorous mas-
sage with relaxing techniques, we help to reduce 
muscle problems in the area of greatest tension.

MASSAGEM FUTURA MAMÃ 
MOTHER-TO-BE MASSAGE

 85    50min.
Um momento preparado cuidadosamente para es-
timular a união entre a mãe e o bebé através do 
poder do toque. Realizada com toque suave, pro-
porcionando conforto e tranquilidade.

A moment carefully prepared to stimulate the union 
between mother and baby through the power of touch. 
Made with a soft touch, providing comfort and tranquility.

MASSAGENS | MASSAGES

RITUAL TRANQUILLITY  
TRANQUILITY RITUAL 

 130    80min. 
Ritual Sensorial único de assinatura [Comfortzone] 
envolvendo corpo e rosto. Recomendado para 
quem precisa de relaxar profundamente o corpo e 
a mente, proporcionando uma completa sensação 
de bem-estar. 

Signature unique Sensory Ritual [Comfortzone] in-
volving body and face. Recommended for those who 
need to deeply relax their body and mind, providing 
a complete feeling of well-being.

DETOX COM SAL DOS HIMALAIAS  
HIMALAYAN SALT DETOX 

 135    80min. 
Uma viagem sensorial composta por uma massa-
gem com pedras de sal, envolvimento e massagem 
drenante de rosto. Devido à extraordinária compo-
sição do sal do Himalaias, rico em minerais essen-
ciais, este tratamento é ideal para quem necessita 
de desintoxicar, equilibrar e renovar energias.

A sensorial journey that consists in a massage with 
salt stones, wrapping and draining face massage. 
Due to the extraordinary composition of Himalayan 
salt, rich in essential minerals, this treatment is 
ideal for those who need to detoxify, balance and 
renew energy.



MASSAGEM EXPRESS
EXPRESS MASSAGE

 60    25min.
Massagem localizada com diferentes combinações 
de técnicas que ajuda a libertar e a reduzir a rigidez 
muscular da zona desejada.

Localized massage with different combinations of 
techniques that help to release and reduce muscle 
stiffness in the desired area. 

MASSAGEM DE VELAS QUENTES
HOT CANDLE MASSAGE

 95    50min.
Massagem corporal com velas de manteiga de ka-
rité aquecidas e aromáticas para despertar os seus 
sentidos. Permite um relaxamento muscular pro-
fundo e uma completa hidratação da pele.

Body massage with heated and aromatic shea but-
ter candles to awaken your senses. Allows deep 
muscle relaxation and complete skin hydration.

MASSAGEM PARA DOIS
MASSAGE FOR TWO

 160    50min.
Experiencia única de SPA a dois com uma 
massagem envolvente e relaxante, aromati-
zada com o nosso óleo de eleição.

A unique SPA experience for two with an 
enveloping and relaxing massage, flavored 
with our oil of choice.

MOMENTO A DOIS
MOMENT FOR TWO

 220    80min.
Desfrute de uma relaxante massagem com a 
pessoa amada, terminando no nosso Jacuzzi 
privado preparado com sais de banho.

Enjoy a relaxing massage with your loved one, 
ending up in our private Jacuzzi prepared 
with bath salts.

PARA DOIS | FOR TWO HOLÍSTICAS | HOLÍSTICS

REFLEXOLOGIA
REFLEXOLOGY

 95    50min.
A cura milenar que promove o equilíbrio e energia 
do corpo, ajudando a atenuar e mesmo a evitar o 
aparecimento de problemas de saúde. Com movi-
mentos de dígito-pressão, trabalhamos os pontos 
reflexos que relaxam o corpo, mente e espirito.

The ancient cure that promotes balance and energy 
in the body, helping to alleviate and even prevent the 
appearance of health problems. With digit-pressure 
movements, we work on reflex points that relax the 
body, mind and spirit.

MASSAGEM AYURVÉDICA
AYURVEDIC MASSAGE

 125    60min.
Conhecida por ser a massagem mais completa e 
antiga, proporciona grande relaxamento, estimulan-
do os músculos e a circulação sanguínea. Realizada 
em tatami no chão e através de técnicas vigorosas 
e alongamentos, promove uma maior flexibilidade e 
aumenta a mobilidade das articulações.

Known for being the most complete and oldest mas-
sage, it provides great relaxation, stimulating mus-
cles and blood circulation. Performed on tatami on 
the floor and using vigorous techniques and stretch-
ing, it promotes greater flexibility and increases joint 
mobility.

MASSAGEM INDIANA À CABEÇA 
INDIAN HEAD MASSAGE

 60    25min.
Usando um óleo de urucum, esta massagem 
torna-se extremamente hidratante e rela-
xante. Combina técnicas de dígito-pressão 
e Ayurvédica, focando-se no rosto, cabeça, 
pescoço e ombros.

Using an annatto oil, this massage becomes 
extremely hydrating and relaxing. It combines 
digit-pressure and Ayurvedic techniques, fo-
cusing on the face, head, neck and shoulders.



ESFOLIAÇÃO AROMASOUL
AROMASOUL SCRUB 

 65    25min.
Realizada com um preparado de rocha vulcânica, 
elimina células mortas, uniformiza e suaviza a tex-
tura da epiderme. Ideal para adicionar a qualquer 
massagem.

Made with a volcanic rock preparation, it elimi-
nates dead cells, uniforms and smoothes the tex-
ture of the epidermis. Ideal to add to any massage.

TRATAMENTO FIRMEZA & ELASTICIDADE 
FIRMNESS & ELASTICITY TREATMENT

 95    50min.
Composto por uma esfoliação corporal, seguida 
de um envolvimento com uma máscara bifásica e 
finalizado com creme. Este tratamento para além 
de melhorar a elasticidade da pele e combater o 
aparecimento de estrias, oferece uma proteção 
contra os danos causados pelos radicais livres. Um 
excelente tratamento para nutrir, regenerar e revi-
gorar o seu corpo.

Composed of a body exfoliation, followed by a bi-
phasic mask wrap and finished with cream. This 
treatment not only improves the skin’s elasticity 
and fights the appearance of stretch marks, it also 
offers protection against damage caused by free 
radicals. An excellent treatment to nourish, regen-
erate and invigorate your body.

BANHO CLEÓPATRA 
CLEOPATRA BATH 

 35    25min.
Equilibre corpo e mente, individualmente ou 
acompanhado por quem mais gosta. Desfru-
te da magia de um banho histórico e deixe-se 
levar pela envolvência do óleo que se transfor-
ma em leite e pelo relaxamento proporciona-
do pela hidromassagem.

Balance body and mind, individually or with 
your loved ones. Enjoy the magic of a historic 
bath and let yourself be carried away by the 
oil that turns into milk and by the relaxation 
provided by the hydromassage.

CORPO | BODY

TRATAMENTO ANTI-CELULÍTICO 
ANTI-CELLULITE TREATMENT

 120    80min.
Enriquecido com alga laminaria e fucus e 
uma mistura específica de óleos essenciais, 
este tratamento promove a lipólise e a dre-
nagem, tratando as imperfeições causadas 
pela celulite. Melhora a microcirculação e 
promove o alisamento da “casca de laranja”.

Enriched with laminaria algae and fucus 
and a specific blend of essential oils, this 
treatment promotes lipolysis and drainage, 
treating imperfections caused by cellulite. It 
improves microcirculation and smoothes the 
“orange peel”.

ADD-ON MASSAGEM E CORPO
MASSAGE AND BODY ADD-ON



ROSTO | FACE

ACQUA SCRUB FELICITÁS

 75    25min.
Debaixo da chuva quente dos jatos de 
água, deixe-se envolver por uma massagem 
esfoliante e hidratante (duche Vichy).

Under the warm rain of the water jets, let 
yourself be enveloped by an exfoliating and 
moisturizing massage (Vichy Shower).

FACIAL EXPRESS 
EXPRESS FACIAL 

 65    25min.
Este facial renova, reequilibra e dá luminosida-
de à sua pele para uma aparência mais jovem e 
saudável. Os princípios ativos dos produtos utili-
zados combatem os radicais livres que causam a 
aceleração do envelhecimento do rosto e ainda 
estimula a oxigenação das células, revitalizando 
a sua atividade.

This facial renews, rebalances and brightens your 
skin for a younger, healthier appearance. The ac-
tive principles of the products used fight free radi-
cals that accelerate the aging of the face and also 
stimulate cell oxygenation, revitalizing its activity.

FACIAL PERSONALIZADO 
PERSONALIZED FACIAL

 90    50min.
Na busca da harmonia perfeita, criamos no mo-
mento um tratamento à sua medida. Garantindo 
uma pele hidratada, equilibrada e uniformizada. 
Adequado para todos os tipos de pele.

In the search for perfect harmony, we create a 
tailored treatment for you. Ensuring hydrated, 
balanced and uniformed skin. Suitable for all 
skin types.

CONTORNO DE OLHOS 
EYE CONTOUR  

 20  
Pode adicionar ao facial, é adequado para 
todo o tipo de peles, como um tratamento 
preventivo, protetor e corretivo. Rejuvenes-
ce os olhos, ajudando a drenar o inchaço, 
diminuir as olheiras e rugas finas.

It can be added to the facial, it is suitable 
for all types of skin, as a preventive, pro-
tective and corrective treatment. Rejuve-
nates the eyes, helping to drain puffiness, 
reduce dark circles and fine wrinkles.

ADD-ON  TRATAMENTO DE ROSTO
FACE TREATMENT ADD-ON

ACQUA BY SPA FELICITÁS

ACQUA FELICITÁS

 75    25min.
Uma luxuosa experiência realizada com jatos de 
água suspensos sobre o corpo. Estimula a circu-
lação sanguínea e revela-se uma experiência sen-
sorial única.

A luxurious experience carried out with water 
jets suspended over the body. It stimulates blood 
circulation and proves to be a unique sensory 
experience.

DUCHE ESCOCÊS
SCOTISH SHOWER

 45    15min.
Jatos de água com pressão. Indicado a pessoas 
com problemas circulatórios e de celulite.

Pressurized water jets. Indicated for people with 
circulatory and cellulite problems.

BELEZA | BEAUTY

MÃOS & PÉS | HANDS & FEET                                                      

EPILAÇÃO | WAXING                                                
Preços sob consulta                                                        
Prices on request



FACILIDADES DO SPA
SPA FACILITIES

HORÁRIO 
OPENING HOURS

Todos os dias - 10h00 às 20h00

Every day from 10h00 a.m to 18h30 p.m.

SPA FACILITES
O acesso é gratuito a todos os hóspedes do Palácio do 
Governador e inclui: Piscina interior de 25 metros com duas 
cascatas, Duche tempestade das Caraíbas, sauna, banho 
turco, fonte degelo, áreas de relaxamento e ginásio.
Para utilização da piscina é obrigatório usar touca de 
natação, a mesma poderá ser adquirida na Receção do Spa 
mediante pagamento de €5,00.

Access is free for all guests staying at the Palácio do Gover-
nador and includes: 25 meter indoor swimming pool with two 
waterfalls, Caribbean storm shower, sauna, Turkish bath, ice 
fountain, relaxation areas and gym.
It is mandatory to use swim cap in the pool. The swim cap can 
be purchased at the Spa Reception at cost of €5,00 (per unit).

1   Receção | Reception

2   Balneário Masculino | Casa de Banho
       Male Changing Room | Bathroom

4   Duche | Shower

5   Piscina | Swimming Pool

6   Cascata | Cascade

7   Duche Sensações (Tempestade das Caraíbas)
       Sensations Shower (Caribbean Storm)

8  Duche Escocês | Scottish Shower

9  Banho Turco | Steam Bath

10   Sauna

11   Duches | Showers

12   Fonte de Gelo | Ice Fountain

13   Duche Vichy | Vichy Shower

14   Área de Relaxamento | Relaxation Area

15   Sala de Tratamentos | Treatments Room

16   Sala de Tratamentos Casal com Jacuzzi
       Couples Treatments Room with Jacuzzi

17   Sala de Estética | Aesthetic Room

18   Casas de Banho | Bathrooms

16   Ginásio | Gym
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IDADE MÍNIMA 
MINIMUM AGE

Não é permitida a permanência no SPA a crianças com 
idade inferior a 16 anos.

Children under 16 years old are not allowed to stay at the SPA.

CHECK IN

Para beneficiar ao máximo da sua sessão de SPA, 
recomendamos que antecipe a sua chegada 15 minutos 
antes da marcação. Se chegar atrasado, lembre-se que 
poderá ser necessário reduzir o tempo do tratamento/
massagem, caso hajam marcações a seguir à sua.

To get the most out of your SPA session, we recommend that 
you anticipate your arrival 15 minutes before your appointment. 
If you are late, remember that it may be necessary to reduce 
the treatment/massage time if there are appointments after 
your appointment.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO 
CANCELLATION POLICY
A não comparência ou os cancelamentos efetuados com 
menos de 4 horas será cobrado 50% do valor da reserva 
sem direito a restituição.

No-shows or cancellations made with less than 4 hours will be 
charged 50% of the reservation amount without refund.

SILÊNCIO 
QUIET
Para poder relaxar pedimos que silencie o seu aparelho 
eletrónico e que usufrua da sua experiência calmamente.
In order to relax, we ask you to silence your electronic device 
and enjoy your experience calmly.

ETIQUETTE



 Hotel Palácio do Governador, Rua Bartolomeu Dias, 117, 1400-030 Lisboa, Portugal

   38º 41’ 41.83” N | 09º 12’ 52.74” W   (+351) 212 467 802

  spa.palaciogovernador@nauhotels.com  www.nauhotels.com


