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Felicitás Spa 
Atlântico

Bem vindo ao Felicitás Spa Atlântico em 
Albufeira, um convite ao puro deleite 
no exponente máximo do relaxamento 
e prazer sensorial. Com 1800 metros 
quadrados, faça uma viagem pelo 
melhor dos cinco sentidos através de 
tratamentos e terapias revigorantes, 
num ambiente zen e inspirador…

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

Welcome to Felicitás Spa Atlântico in 
Albufeira, an invitation to pure delight 
at the maximum exponent of relaxation 
and sensory pleasure. With 1800 square 
meters, take a trip by the best of the five 
senses through invigorating treatments 
and therapies, in a zen and inspiring 
environment...



RITUAL SAL DOS HIMALAIAS 
HIMALAYAN SALT RITUAL   

 125    80min. ★ Star Treatment
Uma viagem revigorante que consiste em 
uma massagem de sal dos himalaias de 
corpo inteiro, envolvimento de sal e uma 
limpeza facial. Devido à extraordinária 
composição do sal do Himalaias, rica em 
minerais essenciais, este tratamento é 
ideal para quem necessita de desintoxicar, 
perder peso, equilibrar e renovar energias.

A invigorating journey that consists of a full 
body Himalayan Salt massage, salt wrap 
and a cleansing face massage. Due to the 
extraordinary composition of the Himalaya’s 
salt, rich in essential minerals, this treatment 
is ideal for those who need to detoxify, lose 
weight, balance and renew energies.

RITUAIS SPA NAU | NAU SPA RITUALS

NAU – VIAGEM MEDITERRÂNEA 
NAU- MEDITERRANEAN JOURNEY    

 105    50min. ★ Star Treatment
A viagem começa pela mistura de óleos e essên-
cias e extratos aromáticos, que guiados pelos 
seus instintos o levarão a conhecer as antigas 
tradições das culturas mediterrânias. Numa mas-
sagem extremamente relaxante que revitaliza e 
estimula os sentidos.

The journey begins with the mix of the oils and ar-
omatic essences, that guided by your instincts will 
lead you to know the ancient traditions of Mediter-
ranean Cultures. An extremely relaxing massage 
that revitalizes and soothes the senses.

RITUAL TRANQUILLITYTM

TRANQUILLITYTM RITUAL   
 120    80min. ★ Star Treatment

Ritual sensorial único de assinatura [comfort zone]® 
envolvendo corpo e rosto. Recomendado para 
quem precisa de relaxar profundamente corpo, 
mente e alma, proporcionando uma sensação de 
bem-estar.

A unique sensorial ritual is the signature from 
[comfort zone]®, involving body and face.
Recommended for those who need to deeply 
relax the body, mind and soul, providing a sense 
of well-being.



MASSAGENS | MASSAGES

MASSAGEM ANTI-STRESS 
ANTI-STRESS MASSAGE  

 85    50min.
Através de uma esfoliação localizada e 
máscara de lama com as águas termais da 
Grotta di Giusti fortemente remineralizantes, 
aliviam seus músculos e articulações da 
tensão acumulada dentro do seu corpo. 
Concluindo com uma massagem anti-stress 
e o nosso creme terapêutico de arnica.

Through a localized scrub and mud wrap 
of Grotta di Giusti’s thermal waters, that’s 
strongly remineralizing, give your muscles 
and articulations relief from built up tension 
within your body. Concluding with an antis-
stress massage and our therapeutic arnica 
cream.

MASSAGEM AROMÁTICA 
AROMATIC MASSAGE  

 85    50min.
Massagem Aromática que reflete as tradições 
antigas das culturas Oriental, Indiana e Árabe, 
proporcionando uma profunda sensação de rela-
xamento e bem-estar.

Aromatic Massage that reflects the ancient 
traditions of Eastern, Indian and Arabic cultures, 
providing a deep sense of relaxation.

MASSAGEM PROFUNDA
DEEP TISSUE MASSAGE

 90    50min.
Uma massagem profunda de corpo inteiro, que 
ajudará a reduzir a tensão e a fadiga muscular.

A full body deep massage,that will help to reduce 
tension and muscle fatigue.

MASSAGEM LOCALIZADA
LOCALIZED MASSAGE

 60    25min.
Massagem localizada nas costas ou nas pernas e 
pés para melhorar o sistema circulatório, reduzir a 
fadiga e o stress.

Local massage for back or legs and feet to im-
prove circulatory system, reduce fatigue and 
stress



MASSAGEM PEDRAS QUENTES
HOT STONES MASSAGE

 95    50min. 
Recorrendo à herança energética das pedras 
vulcânicas, esta massagem é realizada com pe-
dras de basalto negro permitindo melhorar a cir-
culação sanguínea, equilibrar a energia do seu 
corpo, relaxar e recuperar o pleno bem-estar.

Using the energy heritage of volcanic stones, 
this massage is performed with black basalt 
stones improving blood circulation, balance 
the energies, relaxation and enhance the 
wealth and wellbeing of the body.

MASSAGEM CRANIOFACIAL 
CRANIOFACIAL MASSAGE  

 50    25min.
Movimentos relaxantes concentrados no crânio, 
rosto e pescoço. Ideal para estimular a circulação 
e aliviar a tensão.

Relaxing movements focused on the head, face 
and neck. Ideal to stimulate circulation and re-
lieve tension.

MASSAGEM DRENAGEM LINFÁTICA
LYMPHATIC DRAINAGE MASSAGE

 80    50min.
Técnicas especializadas de massagem suave 
que melhoram o fluxo sanguíneo e reduzem 
a retenção de água.
Specialised gentle massage techniques 
that improves blood flow and reduces  
water retention. 

Pacotes | Packages 

3 tratamentos | Treatments  225  

5 tratamentos | Treatments  250    

7 tratamentos | Treatments  455 



FUTURA MAMÃ | MOTHER-TO-BE

A massagem futura mamã foi projetada exclusiva-
mente para ajudar a aliviar a dor e a tensão muscu-
lar. Permitindo relaxamento total da mãe e bebê.

PARA DOIS | FOR TWO

MOMENTO A DOIS
MOMENT FOR TWO

 190    80min. 
Experiência de Spa a dois com massagem de 
relaxamento com aromas cítricos e frescos 
oferecendo a energia e vitalidade para acal-
mar a mente e o corpo. O momento termina 
com a limpeza e hidratação facial.

A relaxation massage experience for two 
with citrus and fresh aromas, offering energy 
and vitality to soothe mind and body. The 
moment concludes with facial cleansing and 
moisturizing.

The mother-to-be massage is uniquely designed 
to help relieve muscular pain and tension. Enabling 
total relaxation with mother and baby. 

MASSAGEM FUTURA MAMÃ | MOTHER-TO-BE MASSAGE 
 85    50min.

Experiência única a dois com uma massagem en-
volvente e aromática. Com o nosso imprescindivel 
aroma de assinatura [comfort zone]®.

Unique experience for two with an engaging and 
aromatic massage. With our essential signature 
aroma [comfort zone]®. 

MASSAGEM PARA DOIS | MASSAGE FOR TWO 
 150    50min. 



TRATAMENTOS DE CORPO | BODY TREATMENTS

ENVOLVIMENTO ADELGAÇANTE  
E ANTI-CELULÍTICO
SLIM & ANTI-CELLULITE BODY WRAP  

 95    80min.
Enriquecido com Fucus, Laminaria e uma mistura 
específica de óleos essências. Este tratamento 
promove a lipólise e a drenagem, tratando as 
imperfeições causadas pela celulite. Melhora 
a microcirculação e promove a suavização da 
aparência da pele.

Enriched with Fucus and Laminaria seaweeds, 
and blended with a specific mixture of essential 
oils. This treatment promotes lipolysis and drain-
age, treat¬ing the imperfections caused by cellu-
lite. Improves microcirculation and promotes the 
smoothing of the skins appearance. 

ENVOLVIMENTO REAFIRMANTE
FIRMING BODY WRAP  

 85    50min. 
Este tratamento combina uma massagem esfo-
liante, seguida de uma máscara corporal bifásica. 
Uma excelente nutrição, que regenera e revigora 
seu corpo. Isso fornecerá uma proteção contra 
danos à pele, proporcionando elasticidade à pele 
e melhorando a aparência de estrias.

This treatment combines an exfoliating massage, 
followed by a biphasic body mask. An excellent 
nourishment, that regenerate and invigorate your 
body. This will provide a protection from skin dam-
age, providing skin’s elasticity and improving the 
appearance of stretch marks. 

ENVOLVIMENTO REMINERALIZANTE
REMINERALISING BODY WRAP  

 85    50min.
Aumente os seus níveis de energia com 
este envolvimento corporal purificante e 
remineralizante. Aliviando a fadiga mus-
cular e articular através das propriedades 
termais das águas da Grotta di Giusti no en-
volvimento de lama.

Increase your energy levels with this puri-
fying and remineralizing body wrap. This 
treatment relieves muscle and joint fatigue 
through the remineralizing Grotta di Giusti’s 
thermal water’s properties in the mud wrap.

TRATAMENTO DE ESFOLIAÇÃO  
COM HIDRATAÇÃO 
EXFOLIATION AND HYDRATION  

 60    25min.
Tratamento desintoxicante e oxigenante.
Composto por uma esfoliação corporal, seguida 
de um tratamento de hidratação enriquecedor. 

Hydrating and oxygenating treatment. Combining 
a body exfoliation, followed by an enriching 
hydration treatment. 



TRATAMENTOS DE ROSTO | FACIAL TREATMENTS

FACIAL SUBLIME SKIN – ANTI IDADE 
SUBLIME SKIN ANTI-AGING FACIAL  

 95    80min.
Este tratamento ajuda a prevenir e corrigir os 
sinais de envelhecimento e promove a reno-
vação celular. O ácido hialurónico macro e 
micro promove o preenchimento natural de 
linhas finas e rugas, enquanto o estrato de 
albiflora otimiza a regeneração das camadas 
da pele, criando os contornos da face mais 
firmes e rejuvenescidos.

This treatment helps prevent and correct the 
signs of aging and promotes cell renewal. 
The macro and micro hyaluronic acid pro-
motes the natural filling of fine lines and wrin-
kles, while the albiflora optimizes the regen-
eration of the skins layers, creating the faces 
contours to be firmer and rejuvenated.

FACIAL ACTIVE PURENESS - PURIFICAR
ACTIVE PURENESS - PURIFY FACIAL 

 75    50min.
Para tipos de pele oleosa com impurezas, de-
senvolvemos um tratamento único e purificante.  
Desintoxicante e delicado, reequilibra as glândulas 
sebáceas, dando à pele uma aparência mais suave 
e uniforme.

For oily skin types with impurities, we developed 
a unique purifying treatment. Both detoxifying and 
delicate, it rebalances the sebaceous glands giv-
ing the skin smoother and even look.



CONTORNO DE OLHOS 
EYE CONTOUR  

 20  
Para todo o tipo de peles como um tratamento 
preventivo, protetor e corretivo. Um tratamento 
rejuvenescedor para os olhos, ajuda a drenar o 
inchaço, melhora as olheiras e linhas finas.

For all skin types as a preventive, protective 
and corrective treatment. A rejuvenating 
treatment for the eyes, it helps to drain the 
pufiness, improves the dark circles and fine 
lines and wrinkles.

ADD-ON 

FACIAL HYDRAMEMORY - LUMINOSO 
HYDRAMEMORY - LUMINISING FACIAL   

 80    50min.
Para enriquecer, hidratar e iluminar a pele. A fórmula 
patenteada Trimoist com ácido hialurónico, restaura 
a camada hidrolipídica, tornando a sua pele fresca 
e hidratada.

To enrich, hydrate and Illuminate the skin. The 
patented formula, Trimoist with hyaluronic acid, 
restores the hydrolipidic film, making it fresh and 
nourished.

FACIAL REMEDY - PELE SENSÍVEL 
REMEDY - SENSITIVE SKIN FACIAL   

 75    50min.
Este tratamento utiliza produtos suaves para 
abraçar a sua pele com harmonia. Deixando a sua 
pele hidratada, equilibrada e uniformizada.

This treatment uses gentle products to embrace 
your skins harmony. Leaving your skin hydrated, 
balanced and uniform.

LONGEVITY EXPRESS
 55    25min.

Este tratamento facial expresso limpa e hidrata o 
rosto, rejuvenescendo a sua pele.

This express facial treatment cleanses and mois-
turies the face giving the skin a quick boost.



FACILIDADES DO SPA
SPA FACILITIES

1  Receção | Reception

2  Ginásio | Gym 

3  Piscina | Swimming Pool

3.1  Cascata | Water Fall

4  Sala de Estética | Aesthetic Room

5  Balneário Masculino / Casa de Banho
       Male Changing Room / Bathroom

6  Balneário Feminino / Casa de Banho
       Feminine Changing Room / Bathroom

7  Salas de Tratamentos | Treatment Rooms

8  Área de Relaxamento | Relaxation Area

 10 — CIRCUITO SPA | SPA CIRCUIT
(preço por dia, por hóspede | price per day, per guest)

9  Piscina Animada com Cromoterapia
       Whirlpool with Chromotherapy

9.1  Cascata | Water Fall

9.2  Sequencial de Massagens | Sequential Massage

93  Contra-corrente | Counter-flow

9.4  Flutuário | Floatarium

10  Sauna | Sauna

11  Banho Turco | Turkish Bath

12  Duche Sensações | Sensations Shower

13  Balde de Água Fria | Cold Water Bucket

14  Duche de Contraste | Contrast Shower

15  Jacuzzi | Jacuzzi

16  Casas de Banhos | Bathrooms
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TERMOS & CONDIÇÕES | TERMS & CONDITIONS:
A aquisição de qualquer tratamento inclui um acesso gratuito ao 
Circuito de Spa (no dia do tratamento).
Para utilização da Piscina de Relaxamento, Piscina Interior e Jacuzzi 
é obrigatório usar touca de natação, a mesma poderá ser adquirida 
na receção do Spa mediante pagamento de €5 (a unidade).
A utilização do Circuito de Spa e Ginásio só é permitida a maiores 
de 16 anos. 
The purchase of any treatment includes one free access to the 
Spa Circuit (on the date of the treatment).
It is mandatory to use swim cap in the Whirlpool heated pool, 
Indoor Pool and Jacuzzi. The swim cap can be purchased at the 
SPA Reception at cost of €5 (per unit).
Guests under 16 are not allowed to use the Spa Circuit and Gym.

RESERVA | BOOKING
Recomendamos que reserve o seu tratamento de Spa com ante-
cedência, assegurando dessa forma o horário mais conveniente 
para si.
We recommend that you book in advance your Spa treatment in 
order to secure your preferred choice of time.

ATRASOS & POLÍTICA DE CANCELAMENTO 
DELAYS & CANCELLATION POLICY
Para beneficiar ao máximo da sua sessão de Spa, recomendamos 
que antecipe a sua chegada em pelo menos 15 minutos. Caso 
chegue atrasado tentaremos realizar o seu tratamento completo 
contudo, lembre-se que caso existam marcações a seguir à sua, 
poderá ser necessário reduzir a duração do seu tratamento/mas-
sagem. Todos os cancelamentos devem ser efectuados na rece-
ção do Spa. Para todos os cancelamentos efectuados com menos 
de 6 horas será faturado 50% do valor da reserva. 
To make the most of your spa session, we suggest you to arrive 
15 minutes earlier and give yourself time to relax. If you arrive 
late, we will make every effort to still accommodate your full 
session time. However, arriving late may result in your treatment 
time being reduced if there is a booking immediately after your 
session. All cancellations must be made at the reception Spa.  
For all cancelations made less than 6 hours, we will charge 50% 
of the reservation.

PISCINA INTERIOR | INDOOR POOL
Acesso gratuito | Free access.

GINÁSIO | GYM
Acesso gratuito | Free access.

HORÁRIO | OPENING HOURS

Época Alta | High Season
Das 10h00 às 20h00 | 10h00 a.m. to 8h00 p.m.

Época Baixa | Low Season 
Das 10h00 às 18h30 | 10h00 a.m to 6h30 p.m.

EXPERIÊNCIA SPA VOUCHER 
SPA VOUCHER EXPERIENCE
Mime uma pessoa especial oferecendo-lhe o nos-
so spa voucher. para mais informações, por favor, 
contacte o Felicitás Spa Atlântico.

Treat someone special and purchase our Gift Spa 
Voucher Experience. Please contact the Felicitás 
Spa Atlântico for more details.

SPA PARA GRUPOS | SPA GROUPS
Contacte o Spa para informações acerca de trata-
mentos para grupos e preços para o Circuito de Spa.

Contact the Spa for information on group treat-
ment packages and group rates for the Spa Circuit.
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