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Conheça o melhor dos Açores, entre 
numa viagem sensorial única através 
do poder ancestral das famosas águas 
termais das Furnas “quente das 
quenturas” e das mãos experientes 
dos nossos terapeutas. Privilegiamos 
a pureza, a simplicidade e a eficácia. 
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TRATAMENTOS



Tratamento especial 
para rosto com a nossa 
linha THALGO

50 min – 60€

Para todos os tipos de pele, limpa em 
profundidade e descongestiona os poros, 
deixando a pele equilibrada e pronta para 
combater o stress e as agressões 
ambientais.

Mini Facial

55 min – 70€

Para todos os tipos de pele, limpeza e 
hidratação com massagem.

Manteiga de Cacau 

30 min – 50€

Massagem com intuito de Hidratar a pele 
em profundidade, tonifica, dá elasticidade e 
ajuda a regenerar a pele e ajuda no 
envelhecimento e com a
receção do Ritual de Acolhimento açúcar e 
canela.

CUIDADOS DE 
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MASSAGENS



Reign in the cloud

Relaxamento I 30 min – 50 €

Desportiva I 50 min – 66 €

Localizada I 70 min – 80€

Tranquilize-se com as nossas massagens de 
assinatura. Os apreciadores é que escolhem 
sua massagem e o tempo que desejam. 
Independemente da escolha a massagem 
será com óleo de amêndoas doce com óleo 
essencial de laranja amarga, com a receção 
do ritual de acolhimento açúcar e canela.

MASSAGEM
DE ASSINATURA

Terapias holísticas

40 min – 65 €

Poço azul – Massagem no Duche Vichy:
Poço Azul é uma pequena e famosa cascata 
e em honra desta, criou-se uma massagem 
específica feita no nosso divino Banho Vichy 
, onde existirá jactos que serão projetados 
para corpo e segue-se a massagem em 
simultâneo. 

MASSAGEM
LINCE 



Ribeira do Caldeirão

80 min – 90€

Ribeira dos Caldeirões localizado no 
conselho do Nordeste e lá encontra-se o 
percurso da água e há volta desta 
encontra-se pedras vulcânicas e em nome 
dela criou-se o ritual feito com pedras 
quentes que têm caraterísticas muito 
especificas, tal como, relaxamento 
muscular, desintoxicação dos orgãos 
internos, tranquiliza o sistema nervoso e 
aconselhável para depressão e ansiedade. 
Massagem com pedras quentes.

Bambuterapia

55 min – 70€

Um ritual com canas de bambu com 
aromaterapia de canela. É uma massagem 
profunda e vigorosa com seu efeito 
relaxante e drenante.
Massagem feita com canas bambu.

RITUAIS E
EXFOLIAÇÕES



Reflexologia: pés

30 min – 50€

Massagem podal em que o objectivo é 
prevenir e corrigir as disfunções do corpo 
através de pontos de pressão nas partes 
reflexas dos pés.

Prestígio do Mel 
Tradicional

60 min – 75€

Massagem corporal feito com mel 
tradicional do Nordeste. Tem como efeito 
hidratar a pele, eliminar as células mortas e 
ativar a circulação sanguínea na sua 
totalidade, após esta, finaliza-se com duche 
de água fria, que ajuda na eliminação dos 
resíduos da pele.
Tem o poder de fechar os poros e estimular 
a melanina da pele, uma massagem 
relaxante e deixa sua pele suave como seda.
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Trilogia do prazer 

90 min – 140

Tratamento exótico, começando com uma 
exfoliação costas e pernas com café e 
chocolate e de seguida uma fascinante 
massagem corporal com óleo de laranja doce 
e finaliza-se com tratamento facial.

Arco-Íris do Nordeste 

80 min - 130€

Tratamento profundo, uma massagem que 
exige alguma meditação profunda junto com 
a massagem corporal, com a receção do 
Ritual de Acolhimento açúcar e canela com 
aromatização de limão e ananás e 
finaliza-se com uma degustação de licor de 
ananás.

CASAL E 
ESPECIAIS



Especial criança e 
pré-adolescentes 

30 min – 40€

Massagem de relaxamento e com técnicas 
suaves apropriadas para crianças e 
préadolescente com óleo essencial de 
laranja. 

Especial grávida 

50 min – 60€

Tratamento especial para grávidas mais que 
três meses, massagem de relaxamento e 
suave para futuras mamãs com óleo de 
amêndoas doces.

(Contra-indicado para grávidas que sofrem 
de pressão alta descontrolada, trombose 
venosa profunda einsuficiência renal). 

CASAL E 
ESPECIAIS



ESPAÇOS
UNÍCOS



Hóspedes do hotel – Das 08h as 21h
Clientes externos – Das 09h30 as 18h
Aberto todos os dias 

OFERTAS ESPECIAIS:
* 10% de desconto na compra de 
5 sessões de SPA e 20% na compra de 
10 sessões;
*10 % desconto para os nossos clientes;
* 10% de desconto para residentes em 
São Miguel, não cumulativo com outros 
descontos.

DESCONTOS

HORÁRIO



Utilização diária da piscina interior, 
jacuzzi, banho turco, sauna;

20% desconto para  tratamentos no 
SPA;

50% desconto na semana do 
aniversário em  qualquer tratamento;

30% de desconto em todos os serviços 
SPA  em horário peak o� ( 13h- 16h, de 
2ª feira a sexta);

Oferta de 1 entrada  extra para piscina, 
sauna e banho turco 1h por mês;

Desconto de 10% no restaurante;

Estacionamento gratuito.

MENSALIDADE



thelince-
nordeste.com
/spa
HOTEL THE LINCE NORDESTE

Rua dos Clérigos, nº1
9630-160 Nordeste
São Miguel – Portugal

centralreservas@thelincehotels.com
info@thelince-nordeste.com

+351 253 168 748
+351 296 101 390


