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SOBRE O VINO.SPA
O Vino.Spa é um centro de tratamentos Vinoterápicos destinado ao rejuvenescimento, relaxamento e profunda desintoxicação. Através de protocolos exclusivos e de
produtos absolutamente naturais, o Spa oferece terapias individuais ou pacotes personalizados de acordo com a necessidade e os desejos de cada cliente.

Há duas formas de acesso ao Vino.Spa, a Carte Du Jour ou os Pacotes Vinoterápicos.

Os Pacotes Vinoterápicos podem ser adquiridos para um período de um a seis dias. São ideais para aqueles que desejam obter profunda desintoxicação e
rejuvenescimento, pois suas terapias são propostas em uma sequência personalizada,especialmente idealizada para potencializar os efeitos da Vinoterapia sobre o
organismo e a pele. Consulte nossa Recepção para elaborar seu Pacote Vinoterápico e desfrutar de uma experiência inesquecível.

A Carte Du Jour proporciona livre acesso ao Spa pelo período de um dia. É ideal para aqueles que desejam apenas usufruir da área de relaxamento do Spa ou realizar
tratamentos isolados, ao valor de R$ 100,00 de segunda-feira a sexta-feira e de R$ 200,00 aos sábados, domingos, feriados e feriadões (pessoal e intransferível) no
agendamento de qualquer tratamento do Menu a La Carte.

Ao adquirir qualquer destas opções, o cliente usufrui de uma ampla área de relaxamento, com Piscina Térmica Terapêutca, Sauna Úmida, Caminho de Pedras e
Solarium com vista panorâmica para o Vale do Vinhedos, com serviço contínuo de frutas frescas, chás e água saborizada.
Cobramos 10% de taxa de serviço.

PACOTES VINOTERÁPICOS DE 1 DIA
AMOUREUX
Para casal: relaxante, desintoxicante e revitalizante
Uma inesquecível e romântica experiência incluindo os tratamentos emblemáticos da Vinoterapia:
Bain Barrique pour Deux com Massagem Craniana, Extrato da Vinha e Óleos Essenciais,
Gommage Pinot Noir para delicadamente tratar a pele e Massagem Vino.Spa pour Deux para
relaxamento profundo.

INVITATION
Um convite a relaxar e revitalizar a pele de todo o corpo
Combine à sua escolha 4 exclusivos tratamentos vinoterápicos faciais e corporais: 1 Banho
Vinoterápico, 1 Envelopamento (Hidratação), 1 Esfoliação ou Massagem (exceto Massagens
Especiais), 1 Tratamento Facial..

DAY SPA
Um dia de desintoxicação e profundo relaxamento
Uma experiência completa, incluindo 1 Banho Vinoterápico, 1 Massagem Craniana com EscaldaPés e 1 Demi-Massagem Relaxante com Cuidado Facial.
Um dia de desintoxicação e bem-estar incluindo um delicioso lanche Detox, com alimentos leves e
saudáveis.

DÉCOUVERTE
Uma experiência completa de relaxamento, desintoxicação e embelezamento
Dia Inteiro
Dedique um dia ao seu bem-estar com este fascinante programa de 6 tratamentos, incluindo
um delicioso almoço detox cortesia no solarium com vista panorâmica:
1 Banho Vinoterápico, 1 Esfoliação,
1 Envelopamento, 1 Massagem (Vino.Spa ou Terroir), 1 Massagem Especial e 1 Tratamento Facial à sua
escolha.

SOMMELIER
Um ritual especialmente dedicado aos homens
Após um relaxante banho vinoterápico com massagem craniana, trate de forma completa o seu corpo e
rosto com 3 tratamentos especiais para a compleição masculina: 1 Banho Vinoterápico com Massagem
Craniana, 1 Esfoliação, 1 Massagem (Vino.Spa ou Terroir) e 1 Tratamento Facial.

PACOTES VINOTERÁPICOS - 2 A 6 DIAS
VINTAGE
Um conjunto de tratamentos antioxidantes para revitalizar seu corpo por
dentro e por fora
Todos os dias uma sequência de 4 tratamentos especialmente personalizada para suas necessidades e
preferências. Inclui 1 Banho Vinoterápico, 1 Esfoliação ou 1 Envelopamento, 1 Massagem Vino.Spa
e 1 Tratamento Facial.
2 dias: R$ 1.300,00 | 3 dias: R$ 1.850,00 | 4 dias: R$ 2.430,00 | 5 dias: R$ 2.762,00 | 6 dias: R$ 3.120,00

MINCEUR & FERMETÉ
Especialmente concebido para quem deseja desintoxicar, drenar e perder
medidas de forma natural
Inclui 1 Refeição diária e acompanhamento de Bem-estar.
Através de 6 tratamentos diários, um completo programa para nutrir a pele e
eliminar celulite, sem descuidar da face. Inclui 1 Banho
Vinoterápico, 1 Esfoliação ou 1 Envelopamento, 1 Massagem à escolha (Vino.Spa
ou Terroir), 1Drenagem Linfática ou 1 Massagem Minceur e 1 Tratamento Facial.
Sob Solicitação: Acompanhamento de Instrutor de Bem Estar, Acompanhamento Nutricional ou Elaboração
de Dieta Especial podem ser requisitados sob pré- agendamento (valores sob consulta).

2 dias: R$ 1.720,00
3 dias: R$ 2.450,00
4 dias: R$ 3.100,00
5 dias: R$ 3.650,00
6 dias: R$ 4.130,00

MILLÉSIME
A mais completa experiência, destinada a quem deseja todos os benefícios da
Vinoterapia. Desintoxique e restaure completamente suas energias, com
profundo relaxamento e um rejuvenecedor peeling natural para toda a pele.
Dia inteiro
Programa personalizado com pleno acompanhamento de Bem-estar, incluindo diariamente 1 Banho
Vinoterápico, 1 Esfoliação, 1 Envelopamento, 1 Massagem Vino.Spa, 1 Massagem Especial e 1 Tratamento
Facial à escolha.
Inclui 1 refeição diária (cardápio à escolha)

2 dias: R$ 1.980,00
3 dias: R$ 2.380,00
4 dias: R$ 3.560,00
5 dias: R$ 4.200,00
6 dias: R$ 4.750,00

MENU À LA CARTE
BANHOS VINOTERÁPICOS
BAIN BARRIQUE COM MASSAGEM CRANIANA*
15 minutos

Borbulhante banho terapêutico com propriedades drenantes, graças ao extrato vinoterápico oriundo das
folhas de vinha do outono. Um momento de relaxamento enriquecido com os óleos essenciais
antioxidantes, realizado em cabine revestida de grápia, com vista panorâmica para o Vale dos Vinhedos.

BAIN BARRIQUE POUR DEUX COM MASSAGEM CRANIANA*
20 minutos
Todos os benefícios terapêuticos do Bain Barrique desfrutados a dois!
Uma experiência de puro relaxamento e prazer, ideal para iniciar seu dia no Spa.

TALASSOTERAPIA*
20 minutos

Banho revitalizante com a utilização milenar de sais, associado aos princípios oriudos da Vinoterapia, com
propriedades anti-inflamatórias, desintoxicantes e anti-stress. Um tratamento eficaz que ativa o sistema
imunológico, promovendo o bem-estar do corpo e da alma

MENU À LA CARTE - ESFOLIAÇÕES
GOMMAGE PINOT NOIR
35 minutos

A mais procurada esfoliação, é o início ideal de seus tratamentos corporais. Para reaver a maciez e
luminosidade de sua pele é realizado o tratamento com sementes de uva, mel, açúcar demerara e óleo
de semente de uva.

GOMMAGE CARMENÉRE
35 minutos

Uma esfoliação tonificante à base óleo de semente de uva, devolvendo à pele maciez e refrescância,
graças ao açúcar demerara e ao óleo de semente de uva. Um verdadeiro upgrade para sua pele,
deixando-a mais purificada, tonificada e luminosa.

TEMPO PARA DEGUSTAR A VIDA!

MENU À LA CARTE - ENVELOPAMENTOS
MEL E LEVEDURA*
35 minutos
Aplicação aquecida de leveduras de vinho e mel. Um tratamento fortificante que hidrata profundamente,
enquanto reforça a imunidade da pele. O antídoto para climas secos.

MERLOT*
35 minutos
Aplicação aquecida de argila bentonite e óleo de semente de uva. Este tratamento relaxante e
purificante ajuda a suavizar e incrementar a textura de sua pele. As impurezas são gentilmente
dissolvidas e os poros são desobstruídos. Ideal para peles mistas ou oleosas, com tendência a manchas e
marcas.

*CONSULTE VALOR MÍNIMO DE ACESSO

MENU À LA CARTE - MASSAGENS
MASSAGEM VINO.SPA
50 minutos

O Spa do Vinho assina sua mais encantadora massagem, que alivia tensões e restaura energias. Seu
protocolo original e exclusivo aplica diferentes técnicas para ativar a circulação sanguínea, combinando
pontos de pressão e movimentos energéticos para provocar uma sensação de leveza..
Nosso vinoterapeuta personalizará a massagem conforme sua escolha, mais tonificante ou mais
relaxante, mais leve ou mais profunda.

MASSAGEM VINO.SPA POUR DEUX
50 minutos

A mais romântica e envolvente massagem relaxante, com atendimento simultâneo do casal por nossos
vinoterapeutas. Massagem relaxante com óleo de semente de uva, uma experiência única que traduz a
essência do nosso Spa.

MASSAGEM TERROIR
50 minutos

Esta massagem revigorante e modelarora é um dos grandes destaques do Spa do Vinho, pois recria no
corpo os rituais do antigo processo de vinificação. Inspirada nos movimentos dos Vignerons (vinhateiros),
estimula todo o corpo alternando técnicas manuais e pressão nos meridianos (pontos de circulação
energética) com um bastão de carvalho. Ativa a circulação sanguínea e o tônus muscular, você se sentirá
emanando energia ao final deste maravilhoso tratamento.

MENU À LA CARTE - MASSAGENS
MASSAGEM FEMME ENCEITE
50 minutos
Criada exclusivamente para proporcionar extremo relaxamento, alívio das tensões e das dores lombares
em gestantes de 3 a 7 meses. Inclui manobras específicas para drenar e estimular a boa circulação
sanguínea nas pernas. Realizada com o cuidado e o carinho que toda futura mamãe merece no momento
em que o corpo se adapta a grandes mudanças.

TERAPIA DE HIBERNAÇÃO*

50 minutos

Terapia Neuro Pilo Sensorial com pincéis de cerdas macias e música ambiente, especiais para
massagem. Realizada com movimentos leves que estimulam as terminações nervosas da superfície da
pele, mandando sensações de bem-estar ao cerébro, proporcionando o relaxamento. Contempla uma
drenagem linfática facial completa, desintoxicante e relaxante.
*Ritual Pré-Natal: Terapia de Hibernação com protocolo especial para gestantes.

MENU À LA CARTE - MASSAGENS
MASSAGEM ESSENTIEL MINCEUR
50 minutos
Ideal para tratar celulite e gordura localizada, pode ser feita na parte superior ou na parte inferior do
corpo. Auxilia a modelar a silhueta e reduzir medidas através de movimentos vigorosos, óleos essenciais
e manta térmica. Indispensável para quem realiza regularmente massagens modeladoras e deseja
manter sua rotina também no período de Spa.

RITUAL DE FLUTUAÇÃO*
20 minutos
Uma deliciosa experiência sensorial com vista panorâmica para o Vale dos Vinhedos. Um mergulho
relaxante que inclui uma poltrona de massagem e nossa área de relaxamento com Piscina Térmica
Terapêutica, Sauna Úmida e Solarium.

*CONSULTE VALOR MÍNIMO DE ACESSO

MENU À LA CARTE - MASSAGENS ESPECIAIS
TERAPIE ROCHE & HARMONIE
01 hora

Massagem extremamente relaxante, que equilibra os pontos energéticos através do correto
posicionamento de pedras basálticas aquecidas sobre o corpo com óleo de semente de uva. Alivia a
tensão, o estresse e a fadiga.

DRENAGEM LINFÁTICA
01 hora
Massagem delicada que estimula os nódulos linfáticos, auxiliando a condução da linfa e a eliminação de
toxinas. Auxilia a circulação linfática e descongestiona os tecidos. Ideal para aqueles que tendem a reter
líquidos, desejam desintoxicação profunda ou passaram por processos cirúrgicos.

MASSAGEM CRANIANA
35 min - *Se incluída como complemento da Massagem Vino.Spa: 20 min
Massagem energética de origem oriental. Descontrai e descongestiona os pontos de tensão da cabeça,
dos ombros e da face. Auxilia a circulação energética de todo corpo. Reequilibra e acalma a respiração e
o funcionamento dos órgãos, favorecendo o relaxamento profundo.

MENU À LA CARTE - MASSAGENS ESPECIAIS
LE COEUR DE LA MER
1h10min

Massagem de cunho terapêutico. Indicada para dores musculares, problemas de cintura escapular ou
pélvica, ciatalgia e dores lombares. Para pessoas que realizam esportes, maratonistas ou com dores
localizadas por causa do trabalho, favorecendo um alívio às tensões.

MENU À LA CARTE - TERAPIAS FACIAIS
RITUAL FACIAL VINO.SPA
01 hora - Anti Oxidante

Este é o procedimento facial Top do Vino.Spa. Adequado para todos os tipos de pele, relaxa as feições
através de uma deliciosa e profunda massagem. Cria uma compleição radiante, suaviza a textura da pele
e acelera a renovação celular, regulando o nível de oleosidade e hidratação. Um tratamento completo
com resultados que duradouros e imediatamente visíveis.

SOIN VINOPERFECT
50 min - Luminosidade e anti-manchas
Um tratamento revitalizante especialmente desenvolvido para peles cansadas e com manchas. A
massagem estimulante devolve a luminosidade da pele fatigada. Óleos essenciais alternados com
toalhas quentes restauram o tônus do contorno facial, sequidos por máscara radiante.

SOIN VINOSOURCE
50 min - Nutritivo e hidratante
Um tratamento hidratante realizado com uvas frescas, especialmente desenvolvido para restaurar a
suavidade de peles secas e opacas. Massagem com concentrado de óleos hidratantes e máscara ultrahidratante. Reaviva a pele com movimentos firmes. Ação calmante, anti-inflamatória e anti-vermelhidão,
ideal para quem possui rosáceas.

MENU À LA CARTE - TERAPIAS FACIAIS
SOIN VINOPURE
50 min - Purificante
Recomendado para peles mistas a oleosas, regula o excesso de oleosidade mantendo a luminosidade
natural. Depois de limpa e massageada, a pele recebe uma máscara de Argila Bentonite que refresca e
purifica a pele, deixando-a com os poros fechados, macia e radiante. Desintoxica e equilibra peles
propensas a marcas, principalmente após as extrações. O Concentré Essentiel Purifiant limpa e regula a
oleosidade excessiva, enquanto a Masque Purifiant retira o brilho excessivo e fecha os poros.Pode ser
finalizada Vinopure Matte Fluid para permanecer matificada de forma duradoura.

TERAPIA FACIAL RESVERATROL
01 hora - Firmante e revitalizante
Especialmente criado para as peles fatigadas e que necessitam de efeito de lifting. Sua massagem é
100% manual para suavizar linhas e traços de expressão. Os efeitos tensores são imediatos e a tez
recobra o frescor e luminosidade.

SOIN NETTOYANT
01h30 min - Limpeza de pele profunda
Desintoxicação, limpeza e esfoliação eliminam as células mortas, cravos e acne, descongestionando a
pele para os demais tratamentos. Um vaporizador precede a extração feita de forma precisa e gentil.

ATIVIDADES DE BEM-ESTAR
Nossas oficinas de Bem-estar têm o intuito de trazer uma experiência com dicas de como manter um bem-estar
global. Traz aspectos teóricos praticados com exercícios
simples e dinâmicos.

CAMINHADAS
Com uma paisagem de belíssimo visual o hóspede é acompanhado e convidado a mergulhar no “Vale
dos Vinhedos” recebendo informações sobre a História do hotel, da região e sobre o cultivo da Uva e
vinificação.
O tempo do passeio varia entre 30 a 60 minutos, temos subidas e descidas o que caracteriza todos os
trechos como médio no grau de dificuldade.

TÊNIS
Possuímos duas quadras de Tênis com piso lento “Clay Tech”, seu pó de recobrimento é um pedrisco
muito fino, proporcionando uma sensação muito semelhante ao “saibro”,com a vantagem de não encardir
as meias e calçados e poder ser utilizado logo após (40min) a chuva seja ela de qualquer intensidade.
Para hóspedes do hotel disponibilizamos dois horários diários incluídos na estadia com a assistência para
orientações.
Obs: Calçado com solado apropriado para saibro, sem “garras” ou “sulcos”

ATIVIDADES DE BEM-ESTAR
YOGA
Técnica Milenar, visa um reequilíbrio de corpo e mente. Melhora o Sistema imunológico e alivia o
Estresse. Nossa finalidade é trazer uma experiência de relaxamento e bem-estar para o participante.

CHI KUNG
Atividade de origem chinesa muito usada pelos monges e praticantes do Kung-Fu. Consiste de
movimentos lentos conjugados com a Respiração,que ajudam no relaxamento e alívio de dores.

TAI CHI CHUAN
Terapia Baseada nas Artes Marciais Chinesas onde o participante consegue maior consciência corporal e
Equilíbrio Físico. São realizados exercicios de respiração e movimentos de forma lenta e contínua.
Importante: Para as atividades externas, aconselhamos o uso de protetor solar, óculos, boné, calçado próprio, tênis ou calçado esportivo, e um recipiente
com água.
*Consulte horários. Atividades sob agendamento.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO:
SEGUNDAS: 12H ÀS 20H
TERÇAS-FEIRAS A DOMINGOS: 9H ÀS 20H

www.spadovinhoshop.com.br
recepcaospa@spadovinho.com.br
Telefone: (54) 2102.7210
WhatsApp: (54) 99940-1524

