


TRACTAMENTS

Durant l’estada seràs acompanyat per els nostres embaixadors 
de benestar per asessorar-te sobre les nostres terapies 

y recomanar-te les més adequades als teus desitjos.

Oferim una fusió entre ciéncia i luxoses técniques 
de massatge amb productes cosmétics d’alta qualitat: 

100% naturals, orgànics, vegans i lliures de tòxics.

BEST BEAUTY
 TREATMENT

BEST SPORT
MASSAGE

BEST SPA
TREATMENT



BOTANICAL FACIAL EXPRESS. 30 min  70 €

Tractament facial flash elaborat amb productes orgànics i vegans que aporten hidratació a 
tota mena de pells amb hidrolat i mascareta de Rosa Búlgara.

VEGAN CLEANSING FACIAL. 75 min  120 €

Luxós ritual de neteja que ajuda a la pell a desfer-se de totes les impureses, a esborrar els 
danys causats per la pol·lució i a recuperar un aspecte radiant i lluminós.

BESPOKE FACIAL. 50 min / 75 min  90 € / 130 € 

Tractament hidratant facial personalitzat. Especialment indicat per a pells desvitalitzades, 
desnodrides i amb falta de densitat a causa de l’estrès o situacions de cansament.

ETERNAL LIFTING FACIAL (Kobido). 80 min  155 € 

Tractament facial antiedat reafirmant que, a través d’un massatge japonès d’efecte lífiting, 
farà que els músculs es relaxin, la pell cobri elasticitat i l’oval facial recuperi la seva definició i 
fermesa. 

ELIXIR REPAIR FACIAL. 75 min  150 € 

Tractament ultra reparador amb massatge facial complet especialment indicat per a les pells 
que necessiten nutrició i reparació en rostre, coll i escot. 

FACIALS MASSATGES

RELAX MASSAGE. 30 min / 50 min / 80 min 70 € / 99 € / 150 €  

Massatge relaxant especialment indicat per a totes aquelles persones que desitgin desconec-
tar de la rutina i eliminar la tensió física i mental en un ambient relaxat. 

THERAPEUTIC MASSAGE. 30 min / 50 min / 80 min 80 € / 115 € / 170 €

Aquest massatge de pressió ferma i eficaç es personalitza per eliminar els dolors i les ten-
sions de l’estrès i les contractures.

SPORT MASSAGE. 30min / 50min / 80min 90 € / 125 € / 180 €

Massatge profund que combina tècniques diferents d’estiraments i punts de pressió. Ajuda a 
evitar micro-ruptures als músculs i proporciona un rang de moviment més elevat.

DEEP MAXILOFACIAL & BODY MASSAGE. 75 min  160 € 

Massatge descontracturant profund facial i corporal ideal per alliberar tensions físiques del 
crani, l’espatlla i el bruxisme.

ORGANIC SCRUB & MASSAGE. 30min/ 50 min/80 min                 75€ / 120 € /155 €

Tractament exfoliant corporal que neteja profundament la pell de tot el cos i que segueix amb 
un massatge relaxant que hidratarà tot el teu cos amb els olis essensials. 

DETOX MASSAGE. 80 min                    170€

Tractament corporal que ajuda a tractar la cél·lulitis i la pell de taronja.  Comença amb una 
exfoliació corporal que ajuda a desfer-se de totes les cèl·lules mortes. Mitjançant una embol-
call que permet trencar les cèl·lules adiposes i remodelar la silueta aprimant-la.

SLIM BODY WOODTHERAPY. 80 min                                                             180 €

Tractament corporal dissenyant per reduir la silueta. Sustentat per l’Huile Minceury la made-
roterapia, aquest efectiu tractament permet, remodelar la silueta, evitar la retenció de líquids 
acumulats i oferir grans resultats.



RITUALES

SERENITY & VITALITY RITUAL. 55 min  130 €
Facial 30 min / Body 25 min 

Experiencia facial i corporal que aporta alegría, serenitat i vitalitat. Una hora per a canviar 
l’aspecte de la teva pell i transportar-te a un estat de la relaxació total.

SENSORIAL ORGANIC RITUAL. 80 min  160 € 
Facial 30 min / Body 50 min

Ritual que combina un tractament facial per a tot tipus de pells amb una aportació d’hidratació 
i un massatge de pressió ferma i eficaç.

INTENSE REGENERATING RITUAL. 80 min   175 € 
Facial 50 min / Body 30 min

Ritual que comença amb un massatge relaxant tot seguit donem pas a un tractament facial 
ultra hidratant que proporciona a la pell una sensació immediata de confort i benestar.

LUXURY RITUAL EXPERIENCE. 110 min  225 €
Facial 50 min / Body Scrub & Massage 60 min 

Complet ritual que comença amb un peeling corporal que elimina les cèl·lules mortes de la pell. 
Tot seguit un massatge i un facial antiedat amb efecte lífting.

MOUNTAIN RITUAL. 80 min  160 € 
Facial 30 min / Body 50 min

Després d’un dia intens d’esport a la muntanya en dies de neu us recomanem aquesta ex-
periència que comença amb un massatge esportiu, profund que combina diferents tècniques 
d’estiraments i punts de pressió. I finalitza amb un facial que calmarà la pell després les radia-
cions solars i els efectes nocius del fred.

PAQUETES SPA

GLOW

BENESTAR

MOUNTAIN

Vegan Cleansing Facial. 75 min.   
Eternal Lifting Facial (Kobido). Facial 30 min. Body 50 min.

Sensorial Organic Ritual. Facial 30 min. Body 50 min.
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Maxilofacial & Deep Tissue Massage. 75 min.   
Relax Massage. Facial 30 min. Body 50 min.

Intense Regenerating Ritual. 75 min.   
                        

Maxilofacial & Deep Tissue Massage. 75 min.   
Sport Massage. Facial 30 min. Body 50 min.

Mountain  Ritual. Facial 30 min. Body 50 min.

 

Recupera la hidratació i lluminositat a la teva pell, per lluir
una pell sana i radiant.

Combinació de diversos massatges que eliminaran totes les ten-
sions acumulades proporcionant-te relaxació i benestar.

Aquest és el paquet perfecte després dun dia de Ski i de mun-
tanya. Creat especialment per als més esportistes els tracta-
ments deixaran els músculs en perfecte estat ajudant a evitar 
microtrencaments dels músculs i més rang de moviment d’ar-
ticulació.

Després d’un dia intens d’esport a la muntanya en dies de neu us recomanem aquesta expe-
riència que comença amb un massatge esportiu, profund que combina diferents tècniques 
d’estiraments i punts de pressió. I finalitza amb un facial que calmarà la pell després les 
radiacions solars i els efectes nocius del fred.

Combinació d’exclusius tractaments facials i corporals, per a disfrutar de la cura de pell 
amb uns resultats molt efectius.
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Gaudiu d’una romàntica experiència de spa a la nostra beauty room premium per a dues persones.
Oferim als clients dues copes de cava i temps per relaxar-se al nostre circuit d’aigües, perquè puguin 
compartir una vivència de benestar i relax íntima i única.

COUPLE MASSAGE. 50 min                                         Pareja / Couple: 235 € 
Massatge realitzat amb olis orgànics i vegans amb base aromateràpia. En aquest massatge el client 
selecciona el tipus de pressió que voleu

COUPLE MASSAGE + SCRUB. 50 min                      Pareja / Couple: 260 € 
Exfoliación corporal que ayudan a la piel a deshacerse de todas las células muertas seguido de 
un masaje relajante.

COUPLE MASSAGE + FACIAL. 80 min                 Pareja / Couple: 335 € 
Exfoliació corporal que ajuden la pell a desfer-se de totes les cèl·lules mortes seguit d’un massatge 
relaxant.

LUXURY COUPLE EXPERIENCE. 110 min                    Pareja / Couple: 470 €
Kobido Facial 50 min / Body Scrub & Massage 60 min 

Complet ritual que comença amb un peeling corporal que elimina les cèl·lules mortes de la pell. 
Tot seguit un massatge i un facial antiedat amb efecte lífting.

COUPLE EXPERIENCES

Durant un moment tan important com és l’embaràs, és essencial el benestar i la cura de la pell. A les 
etapes de gestació, el cos es va adaptant, cada vegada està més carregat, el ventre creix… i aquest 
procés, pot causar molèsties o dolors. No hi ha res millor que un relaxant i alleujador massatge 
prenatal.

EMBARASSADES

CALENDULA CLEANSING FACIAL. 75 min  120 € 
Luxós ritual de neteja que ajuda la pell a desfer-se de totes les seves impureses, esborrar els 
danys causats per la pol·lució i recuperar un aspecte radiant i lluminós.

INTENSE SKIN LIGHTENING FACIAL. 50 min / 75 min        90 € / 115 €
Tractament facial antiedat reafirmant realitzat amb productes orgànics i vegans d’alta qualitat 
i regeneradors que aporten a la pell tots els antioxidants necessaris per donar-li lluminositat.

RELAXING MASSAGE 3 LAVENDERS. 30 min / 50 min                       70 € / 99 € 
Massatge indicat durant l’embaràs per hidratar, relaxar i descontracturar esquena i articulacions. 
Aporta calma, equilibri emocional i redueix l’estrès.

SUBLIME VEGAN RITUAL. 55 min  130 €
Facial 30 min / Body 25 min

Experiència facial i corporal que aporta alegria, serenitat i vitalitat. Una hora per canviar l’as-
pecte de la pell i conduir-te a un estat de relaxació total tant per a la dona com al nadó. 



TERMES I CONDICIONS / TERMS AND CONDITIONS

RESERVA ANTICIPADA / RESERVE IN ADVANCE
Recomanem que reserveu el vostre tractament amb antel·lació per assegurar l’hora i el servei preferit.
We recommend you to book your appointment in advance to ensure that you successfully book the hour and ser-
vices you desire.

POLÍTICA DE CANCELACIÓ / CANCELATION POLICY
Per evitar un càrrec del 50% del servei preguem fer la cancel·lació 24 hores abans de la cita programada. Cancel·la-
cions o faltes d’assistència a menys de 12 hores de la cita programada suposaran el 100% del càrrec.
The reservations must be canceled 24-12 hours before the date and time booked will receive a 50% refund.  There 
is no refund for cancelations 12 or fewer hours before the appointment time reserved. A credit card will be required 
at the time of your reservation

ARRIBADA A L’ SPA / ARRIVAL AT THE SPA
Recomanem arribar 15 minuts abans de la cita per comptar amb prou temps per als vestidors. Els retards no supo-
saran una extensió dels tractaments agendes.
We recommend arriving 15 minutes before the appointment to have enough time for the changing rooms. Delays will 
not be an extension of the treatments agendas.

OBLIGATORI L’ÚS DE BANYADOR / MANDATORY USE OF SWIMSUIT

És obligatori l’ús de banyador a les instal·lacions de la zona d’aigües.

The use of a swimsuit is mandatory in the facilities of the water area.

EDAT REQUERIDA / AGE REQUIREMENT

L’edat mínima requerida per accedir a l’spa és de 16 anys.

Minors under 16 years old can’t acces to the spa.

CONDICIONS DE SALUD / HEALTH CONDITIONS

Informa l’equip de possibles condicions de salut, al·lèrgies o lesions que poguessin afectar el servei quan facis la 
reserva de spa.

At the time of reservations, the team must be informed of any health requirements, allergies or other conditions that 
might be affected by the services provided.

PÈRDUES O DANYS / LOST OR DAMAGE

L’Spa no es farà responsable dels accidents, les pèrdues o els danys d’objectes personals possibles.
Recomanem que guardis els teus objectes valuosos a la caixa forta de l’habitació durant la teva visita.
Per protegir les teves peces recomanem també l’ús del barnús subministrat.

The spa assumes NO responsibility for any accidents, injuries or damage a client or host might suffer during use of 
the facilities and installations

BOTIGA SPA / BOUTIQUE

Per continuar la seva experiència spa a casa, visita la nostra botiga de l’spa on trobaràs tots els nostres best-se-
llers.

To extend your spa experience at home, visit our boutique where you can find all of our best sellers.

DEVOLUCIONS I CANVIS / EXCHANGES, REFUNDS AND RETURNS

Els productes de venda que no estiguin oberts es podran canviar durant un període de 30 dies presentant tiquet de 
compra original. No es faran devolucions d’efectiu o targeta de crèdit.

Properly sealed products that have not been opened can be exchanged for other products for a maximum period of 
30 days from purchase date.  The original receipt must be presented along with the product.  Cash or credit returns 
will not be made.



Spa & Clinic
Crta Gral 2, Incles

AD100 Soldeu – Andorra
00376 751 150

spa@serrashotels.com


