
    

                       

                        

 

                          As viagens Nativa 

Inclui utilização do circuito de Spa(Jacuzi e Sauna)25min 

 

Viagem a Cabo Verde            80 min.  Ecv 8.800$ *€80 

Esfoliação e envolvimento super hidratante com coco e 

massagem  Flor di Sal com búzios 

 

 

Viagem No Stress                   80 min.  Ecv 8.800$ *€80      

Esfoliação e envolvimento com alfazema e massagem 

Nativa relax com óleo de alfazema 

                                                

* Taxa de cambio aproximada ecv 110. = € 1    

                            Etiqueta Nativa Spa 

O pagamento da massagem / tratamento deverá 

ser efectuado antes do início dos mesmos. Para 

isso convidamo-lo a chegar à recepção do Spa 10 

minutos antes do início da sua marcação. O atraso 

na chegada ao tratamento irá limitar o tempo de 

duração respectivo, ficando assim reduzido o pleno 

benefício do mesmo. 

Para preservar a harmonia e o ambiente de 

relaxamento, pedimos que desligue o seu 

telemóvel dentro das instalações do Spa. 

                    Política de cancelamento 

As marcações podem ser canceladas ou alteradas 

sem qualquer custo adicional até 24 horas  de 

antecedência, de maneira a podermos agendar 

uma nova marcação, sujeita a disponibilidade. Os 

cancelamentos efectuados com uma antecedência 

inferior a 12 horas ficam sujeitos ao pagamento de 

50% do respectivo valor. Em caso de não 

comparência sem qualquer aviso prévio o 

pagamento do valor total será obrigatório. 

 

 

 

 

                                Salinas Sea Hotel 

                     Santa Maria—Sal—Cabo Verde 

                               Tel. + 238 5226872 

   Nativa Spa 
    

 

     Viaje pela natureza nativa... 



                                  

 

                                Menu “ Nativa Spa“ 

                                                 Massagens   

Massagem Cabeça                              15min.  ecv 1.650$ *€15 

Massagem Pés                                     15min.  ecv 1.650$ *€15 

Massagem Nativa relax                     25min.  ecv  2.750$ *€25 

Massagem Nativa relax                     50min.  ecv  4.400$ *€40 

                          

                           Massagens assinatura Nativa   

Massagem Flor di sal  a)                    50 min.  ecv 6.050$ *€55 

Massagem Morabeza  a)                   50 min.  ecv 6.050$ *€55 

a)Inclui utilização do circuito de Spa(Jacuzi e Sauna) -25 min   

       

                             Terapias especificas 

Massagem Terapêutica                        25 min.ecv 3.300$ *€30 

Massagem Terapêutica              a)      50 min.ecv 6.050$ *€55 

                     

                                                                 

                                 Spa para crianças 

Massagem “ Super Kids “                    25 min. ecv 2.200$ *€20 

( até aos 12 anos ) 

                                 

                               

                                                                                        

 

                          

 

 

                    Terapias holísticas 

 

Massagem Ayurvédica  a)             90 min. ecv 8.250$ *€75 

Marma Massage  a)                       60 min. ecv 6.050$ *€55 

Indian Head Massage                    30 min. ecv 3.300$ *€30 

LomiLomi  a)                                   50 min. ecv 6.050$ *€55 

 

a) Inclui utilização do circuito de Spa(Jacuzi e Sauna)     

    25min 

* Taxa de cambio aproximada ecv 110. = € 1    

 

 

Todas as massagens e tratamentos são pagos  

directamente no Spa.                                  

Para efectuar a sua reserva por favor diriga-se à 

Tenda Bali. 

   

                        

                   Tratamentos corporais 

 

Nativa Detox  esfoliação e envolvimento com 

algas biológicas e sal e hidratação com creme 

refrescante e desintoxicante de algas biológicas        

                                           50 min. ecv 6.050$ *€55 

 

Tratamento Bronze Perfeito  esfoliação e 

envolvimento com manteiga de karité e 

extractos de noz e bamboo e hidratação com 

creme protector com partículas cintilantes de 

bronze                               50 min. ecv 6.050$ *€55             

 

Tratamento para queimaduras solares com Aloé 

Vera envolvimento de gel puro de Aloé Vera, 

hidratação com óleo de abacate e Aloé Vera                                         

                 25/45 min.ecv 2.750$*€25/ecv 4.950$ *€45 

                          

                        Tratamentos faciais 

Super hidratante tratamento de hidratação 

profunda com Algas verdes             

                                              50 min.  ecv6.050$ *€55             


