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Uma nova forma de olhar e cuidar do ser está presente no novo menu do Spa Pandora. A condição de
seres únicos com necessidades e momentos de vida
diferentes é um convite para perceber, internamente, que tipo de estímulo é necessário para o resgate
da harmonia, do bem-estar e da paz interior.
A partir do centro da mandala, ou de nós mesmos,
há uma gama de possibilidades que envolvem o corpo físico, emocional e mental. Esse fluxo contínuo
de percepção e cuidado, mergulhado nos estímulos,
é o convite que a grande mandala nos oferece.
A new way to look and take care of being can be
found in the new menu of Spa Pandora. The status
as unique beings with unique needs and moments
in life is invitation to internally realize the types of
stimuli required to reclaim your harmony, well-being
and inner peace.
From the center of the mandala, or ourselves, there
is a range of possibilities involving the physical,
emotional and mental bodies. This ongoing flow of
perception and care, dipped in stimuli, is the invitation the great mandala offers us.

CONTEMPLAR

Reconhecer e honrar a sua existência,
perceber-se amor e compartilhar o melhor de si.
Experiência yin yang para casal 120’
Expandir o amor pessoal e respirar a troca profunda e verdadeira, integrar energia feminina (yin) e masculina (yang). Desfrutar e celebrar
juntos o cuidado. Esfoliação corporal com grãos naturais, acompanhada
de banho de imersão (ofurô ou cromático), finalizada com massagem de
velas. Completa a terapia frutas da estação e Prosecco.
1.600 casal
Massagem com vela 60’
Massagem que se beneficia dos óleos vegetais derretidos da vela para
a realização dos movimentos de pressão, amassamento e deslizamento.
Desperta a vitalidade do corpo e aquece o coração.
425
Pedras quentes 60’
Massagem que integra toque e manobras com pedras aquecidas para o
corpo resgatar um estado de calma e tranquilidade. As pedras favorecem
o relaxamento da musculatura profunda e estimulam pontos energéticos
do corpo.
425

CONTEMPLATE

Recognizing and honoring your own existence,
seeing yourself as love and sharing your best.
Yin yang experience for couples 120’
Expand personal love and breathe deep and true exchange, integrate
female (yin) and male (yang) energy. Celebrate and enjoy together our
personal care. Body scrub with natural grains, accompanied by a bath
of immersion (“ofurô” or chromatic), finished with massage of candles.
Complete the therapy fruits and Prosecco.
1.600 couple
Candle massage therapy 60’
This massage therapy takes advantage of vegetable oils that pour out
of smelting candles to perform pressing, kneading, and rubbing movements. It stimulates the body’s vigor and warms the heart.
425
Hot stones 60’
Massage that integrates touch and the application of heated stones for
the body to rescue a state of calm and tranquility. The stones favor relaxation of the deep muscles and stimulate energetic points of the body.
425

DESPERTAR

Ampliar nossa percepção e relação com nós mesmos. Habitar as
lindas possibilidades de viver em equilíbrio e preenchido de vida.
Alecrim 100’
Integração de massagem facial suíça, massagem sueca e um cuidado
especial na região dos pés. Promove a organização do corpo e o equilíbrio energético.
650
Massagem sueca 60’
Técnica de massagem profunda para alívio da tensão muscular. Aplicada
por meio de deslizamento e percussão, relaxa a musculatura e revigora
o corpo.
425
Plenitude 80’
Movimentos articulares e manobras de massagem profundas. Diminui as
tensões dos ombros, pescoço, cabeça e face. Relaxa e revigora a musculatura, aquieta a mente, permitindo mais conexão com a essência de paz.
520

AWAKEN

Expand our perception and relationship with ourselves.
Enabling us the possibilities of living in balance and full of life.
Rosemary 100’
Integrates Swiss facial massage therapy, Swede massage therapy, and a
special treatment around the feet. Makes the body whole and spurs the
energetic balance.
650
Swede massage therapy 60’
Deep massage technique to ease off the muscle tension. A rubbing and
tapping application, this therapy relaxes the muscles and invigorates the
body.
425
Fullness 80’
Articulated movements and deep massage therapy procedures. Reduces
the stress on shoulders, neck, head, and face. Relaxes and invigorates
the muscles, eases the mind, and allows a deeper connection with the
essence of peace.
520

FLUIR

A intenção do banho terapêutico é despertar a sensação
de relaxamento profundo e acolhimento que emergem a partir
da relação com a água, resgatando nossa natureza fluída
e serena de ser. Água é vida, movimento. Movimento é equilíbrio.
Equilíbrio é estar pleno em si.
Acquaspa 30’
Banheira individual com 89 jatos de hidromassagem que, combinando
a ozonioterapia e a cromoterapia, estimula a circulação linfática e energética e auxilia no processo de desintoxicação do organismo.
350
Banheira cromática 30’
As propriedades da água mineral, associada à cromoterapia, despertam
a sensação de bem-estar e tranquilidade a partir da frequência harmonizadora das cores. Complementada com blend de óleos essenciais, flores
e ervas frescas do Ervanário Unique Garden.
Individual 350
Casal 390
Ofurô 30’
Banho de imersão, realizado numa tina de madeira de cedro que proporciona relaxamento, acolhimento e conexão com nosso estado de paz. O
banho é complementado, de maneira personalizada, com blend de óleos
essenciais, flores e ervas frescas do Ervanário Unique Garden. Permite,
além de relaxamento, uma experiência terapêutica para resgatar o equilíbrio orgânico.
Individual 350
Casal 390

FLOW

The therapeutic bath is designed to create a
feeling of deep relaxation and warm welcoming that
comes from our experience with the water and recovers
our fluid, quite selves. Water is life, movement.
Movement is balance. Balance is to be whole on the inside.
Acquaspa 30’
A single 89-water-jet hot tub which, combining ozone therapy and color
therapy, stimulates the lymphatic and energetic circulation and helps
detoxification the body.
350
Chromatic tub 30’
The properties of mineral water, combined with color therapy, create
a sense of well-being and tranquility from the harmonizing color frequency. The therapy is enriched with a blend of essential oils, flowers,
and fresh herbs from the Herbalist Unique Garden.
Single 350
Couple 390
Ofuro 30’
An immersion bath taken in a cedar wood vat that provides relaxation, a
sense of welcoming, and connection with our state of peace. This therapy
is customizable enriched with a blend of essential oils, flowers, and fresh
herbs from the Herbalist Unique Garden. Besides relaxing, it allows a
therapeutic experience to recover the body’s balance.
Single 350
Couple 390

HARMONIZAR

Viver pleno, leve e em harmonia com as necessidades do ser integral.
Reflexologia 40’
Massagem realizada em pontos e áreas específicas dos pés correspondentes às regiões reflexas do corpo. Promove equilíbrio físico e energético, relaxamento mental e enraizamento.
325
Terapia sonora 40’
Fundamentada nos princípios da musicoterapia, harmoniza e alinha o
Ser através da vibração, equilibrando corpo físico, mental, energético e
emocional a partir de um campo sonoro gerado por instrumentos como
mesa lira e tubos sonoros.
325
Mamãe e bebê 60’
Massagem com movimentos suaves e relaxantes. Nutre e acalma a futura mamãe proporcionando conforto diante das mudanças que ocorrem
no corpo. Uma atmosfera de amor e cuidado para o bebê. Indicada a
partir do terceiro mês de gestação.
425

HARMONIZE

Living fully, light, and in harmony with the needs of the whole being.
Reflexology 40’
Massage therapy applied on specific foot areas that correspond to the
body’s reflexive spots. Promotes the body’s physical and energetic balance, relieves the mind, and drives rooting.
325
Sound therapy 40’
Based on the principles of music therapy, it harmonizes and aligns the
Being through vibration, balancing physical, mental, energetic and emotional body from a sound field generated by instruments like lira table
and sound tubes.
325
Mother and baby 60’
Soft, relaxing massage therapy. Nurtures and calms down the mommyto-be by making her feel comfortable in face of changes taking place on
her body. An atmosphere of love and caring for the baby. Recommended
for when the woman enters her third month of pregnancy.
425

PURIFICAR

Desprender-se do que já foi, abrir espaços novos e nutrir.
Gerânio 100’
Integração de massagem facial com pindas (trouxinhas de ervas), drenagem linfática corporal e um cuidado especial na região do corpo que
precise maior atenção (pés, mãos ou cabeça). Elimina toxinas do corpo e
da mente, despertando o amor por si próprio.
650
Drenagem linfática 60’
Movimentos suaves e ascendentes que estimulam o sistema linfático
na eliminação de toxinas e edemas. Promove tranquilidade e bem-estar.
425
Esfoliação restaurativa 110’
Indicado para desintoxicar e harmonizar o organismo através dos benefícios terapêuticos da argila, sauna a vapor e drenagem linfática. Proporciona uma purificação ampla desintoxicando e revigorando o organismo.
650

PURIFY

Getting rid of what you have been before,
opening new frontiers, and nurturing.
Geranium 100’
Integration of facial massage with pindas (herbal bundles), lymphatic
drainage and a special care in the region of the body that needs more attention (feet, hands or head). It removes toxins from the body and mind,
awakening love for yourself.
650
Lymphatic drainage 60’
Smooth and upward movements that stimulates the lymphatic system
to expel out toxins and edemas. Promotes a sense of tranquility and
well-being.
425
Restorative scrub 110’
Recommended for detoxification and harmonizing the body through leveraging the therapeutic benefits of clay, steam baths, and lymphatic
drainage. Provides a thorough purification by detoxification and invigorating the body.
650

RELAXAR

Alinhar um corpo tranquilo com uma mente serena.
Desfrutar o estado de paz natural do ser.
Lavanda 100’
Integração de drenagem linfática facial, massagem abhyanga e um cuidado especial na região da cabeça. Promove equilíbrio, relaxamento físico e desaceleração dos pensamentos.
650
Clássica 60’
Massagem com movimentos presentes e suaves que proporciona
relaxamento muscular, alívio de tensão, fluidez no corpo e tranquilidade
na mente.
425
Abhyanga 60’
Massagem tradicional da medicina ayurvédica, conhecida como oleação.
O objetivo é o de mobilizar toxinas, nutrir o organismo, relaxar a musculatura e equilibrar as emoções. Promove a tranquilidade mental.
425

RELAX

Aligning with a peaceful body and a quiet mind.
Enjoying the well being’s natural state of space.
Lavender 100’
Integrates facial lymphatic drainage, abhyanga massage, and a special
treatment around the head. Drives one’s balance, relaxes the body, and
slows down the mind.
650
Classic 60’
Massage with present and smooth movements that provides muscle relaxation, tension relief, fluidity in the body and tranquility of mind.
425
Abhyanga 60’
Traditional Ayurvedic medicine massage therapy better known as oleation. This therapy is designed to expel out toxins, nurture the body, relax
the muscles, and balance one’s emotions. Promotes the peace of mind.
425

RENOVAR

Aceitar e lembrar da beleza como uma expressão da nossa paz interior.
Limpeza de pele 80’
Limpeza profunda da pele com extração das impurezas e hidratação.
425
Regenerar 50’
Ação eficiente para o rejuvenescimento e a hidratação profunda. Personalizado de acordo com a idade.
390
Vitamina C 50’
Promove a correção dos sinais de envelhecimento da pele a partir da
ação da vitamina C. Antioxidante, regenerante, hidratante e iluminador.
390
Massagem modeladora 60’
Indicada para mobilizar a camada do tecido adiposo, facilita o processo
de remodelação do organismo, melhorando também o aspecto da pele.
425

RENEW

Accepting and remembering beauty
as an expression of our inner peace.
Skin care 80’
A deep skin cleansing that remove impurities and hydrates the complexion.
425
Regenerating 50’
An effective rejuvenating action that provides a deep skin hydration.
Customized according to age.
390
C Vitamin 50’
Removes those skin aging signs by leveraging the powers of C Vitamin.
Antioxidant, regenerating, moisturizing, and illuminating.
390
Modeling massage 60’
Recommended to mobilize the adipose tissue layer, it helps the remodeling process of the body and improves the skin appearance.
425

ACORDOS

AGREEMENTS

Aproveite plenamente sua experiência!
Convidamos você a mergulhar nesta atmosfera
e desfrutar momentos únicos de relaxamento e
bem-estar. Para a harmonia do ambiente, aparelhos eletrônicos são desligados e cuidamos do tom
de voz. Assim, cultivamos um espaço de silêncio
e serenidade. Alimentos e bebidas alcoólicas são
permitidos apenas nas terapias que incluem essas
opções. Recebemos pessoas acima de 16 anos
e os menores de idade precisam estar na companhia de um adulto. Ressaltamos que a terapia
escolhida pode receber algum tipo de adaptação.
A taxa de serviço de 5%, facultativa, será acrescentada ao custo final de cada terapia.

Make the most of your experience!
We invite you to immerse yourself in this atmosphere and enjoy unique moments of relaxation
and well-being. For the harmony of the environment, electronic devices are turned off and we
take care of the tone of voice. Thus, we cultivate a
space of silence and serenity. Food and alcoholic
beverages are only allowed in therapies that include these options. We host people over the age
of 16, and underage persons must be accompanied by an adult. We emphasize that the chosen
therapy may require certain adjustments.
The optional 5-percent service fee will be added
to the final price of each therapy.

Horário de funcionamento
11h às 21h
Para o seu conforto, agende as terapias e os tratamentos com antecedência na recepção do spa ou
através do ramal 9.
Terapias das 13h às 21h

Opening hours
From 11am to 9pm
For your comfort, schedule therapies and treatments at the reception of the spa, or dial extension 9.
Therapies from 1pm to 9pm

Chegada
Os procedimentos iniciais de desaceleração são
importantes para um aproveitamento pleno das
terapias e tratamentos. Vivencie a experiência
completa apresentando-se na recepção do spa
com 15 minutos de antecedência, evitando, assim,
a redução no tempo da terapia.

Arrival
The initial slowdown procedures are important
for the full enjoyment of the therapies and treatments. Enjoy the full experience by reporting at
the spa reception 15 minutes in advance, thus
avoiding cuts in the therapy time.

Atendimento em áreas externas
Os terapeutas e profissionais do spa também atendem em áreas externas, seja por motivo de saúde
ou para novas experiências de conexão e relaxamento em meio à natureza. Consulte na recepção
do spa, através do ramal 9, os espaços disponíveis,
tratamentos e horários. Haverá um acréscimo de
30% sobre o valor de cada terapia.
Sauna compartilhada
Há disponibilidade de saunas compartilhadas
úmidas em modelo convencional. Informações e
agendamento diretamente na recepção do spa ou
através do ramal 9.
Política de cancelamento
Alterações ou cancelamentos devem ser feitos
com, no mínimo, duas horas de antecedência. Em
caso de no-show ou cancelamento fora do prazo,
será cobrado o valor total do tratamento agendado.

Service at outdoor areas
The therapists and professionals in the spa also
attend outdoor areas, either due to health reasons
or for new connection and relaxation experiences
in the midst of nature. Contact the spa reception,
on extension 9, for the available areas, treatments
and hours. A 30-percent surcharge applies to the
price of each therapy.
Shared sauna
Shared sauna (conventional wet model) is available. For information and scheduling, please go to
the spa reception or dial extension 9.
Cancellation policy
Alterations and cancellations must be made at
least 2 hours prior to the start of therapies. In case
of a no-show or cancellations outside the above
requested time, the full therapy will be charged.
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Tel +55 11 4486-4700 reservas@uniquegarden.com.br uniquegarden.com.br

