
PENHA LONGA
Spa & Wellness





Deleite-se com os nossos rituais.
Indulge in our rituals.

O Penha Longa Spa & Wellness proporciona-lhe a verdadeira fuga – 
instalações únicas, tratamentos de assinatura personalizados e 
experiências focadas no relaxamento e no bem-estar, asseguradas pela 
prestigiada marca de luxo Natura Bissé.

Desenhado a partir dos ensinamentos da filosofia Zen e rodeado pela 
beleza do Parque Natural de Sintra-Cascais, o Spa do Penha Longa 
Resort ocupa a totalidade de um edifício preparado para uma verdadeira 
experiência wellness, onde um jardim contemplativo oferece gazebos, 
jacuzzi e piscina privada. 

Um oásis de tranquilidade e bem-estar a poucos quilómetros da capital.
Deixe-nos ficar consigo

Reservas e informações 219 239 650 ou spa.penhalonga@penhalonga.com

The Penha Longa Spa & Wellness o�ers you the true escape- exclusive 
facilities, personalized signature treatments and experiences aimed at 
providing relaxation and well-being, guaranteed by the prestigious luxury 
brand Natura Bissé.

For reservations and further information, please contact us at: 219 239 650 
or spa.penhalonga@penhalonga.com

Surrounded by the beauty of the Natural Park of Sintra / Cascais and 
designed by the Zen philosophy teachings, SPA at Penha Longa Resort 
occupies an entire building for a true wellness experience where a 
contemplative garden features gazebos, Jacuzzi and private pool.

It is an oasis of tranquility and well-being that is just few kilometers away 
from the capital. Let us stay with you.
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PROGRAMA DETOX
3, 5, 7 dias

Um programa cuidadosamente personalizado e concebido para ir ao 
encontro das necessidades individuais, sendo a sua saúde e bem-estar a 
nossa prioridade.
Muito focado no conhecimento nutricional, na alimentação e no consumo 
de alimentos naturais e biológicos, o Programa Detox tem ainda no 
exercício físico e nos tratamentos de Spa, da prestigiada marca Natura 
Bissé, os seus principais pilares.
Assim se define o Programa Detox que ao reunir diferentes valências de 
forma equilibrada e abrangente, contribui para uma consciência clara de 
como alterando pequenos hábitos se inicia uma jornada de vida mais 
saudável.
 
A partir de 650 euros por pessoa.

DETOX PROGRAM
3, 5, 7 days
 
A single stage program has been carefully designed to meet individual´s 
needs, whose health and well-being is our priority.
Emphasizing focus on nutrition knowledge and consumption of natural and 
organic foods, the Detox Program covers range of exercise and SPA 
treatments – main pillars of the prestigious brand of Natura Bissé.
Thus, combining various valences in a balanced and comprehensive 
manner, the Detox Program indicates a clear vision of how the change of 
small habits may initiate a healthier life journey.

From 650 euros per person.

Comum aos dois programas

Para complementar a sua experiência o Penha Longa Resort disponibiliza 
utilização ilimitada ao Labirinto de Meditação, Wellness Center, Jardim 
Oriental, piscinas, sauna, jacuzzi e zonas de relaxamento.

PROGRAMA ENERGIZE
3, 5, 7 dias
 
Uma experiência única, memorável e personalizada criada com base no 
equilíbrio do corpo, mente e espírito. Beneficiando de uma cenografia 
naturalmente única, os locais onde outrora os monges meditavam ou o 
som da cascata do Jardim Oriental, que embala e transporta a um estado 
de relaxamento profundo, são o inicio de uma caminhada com base na 
prática de tratar a mente para energizar o corpo.
Uma abordagem holística ao Ser como um Todo na qual a alimentação, 
exercício físico e tratamentos de Spa by Natura Bissé são a união perfeita 
para despertar sentidos e restaurar energia.
 
A partir de 650 euros por pessoa.

ENERGIZE PROGRAM
3, 5, 7 days 

A unique and memorable personalized experience based on the matters of 
body, mind and spirit balance. Accompanied by naturally unique design of 
ambience- where monks had once meditated to the sound of the Oriental 
garden waterfalls, delivering yourself to the state of deep relaxation is the 
beginning of a hike based on the practice of treating the mind to energize 
the body. The holistic approach is engrossed by the choice of food, 
exercise and SPA treatments by Natura Bisse, the perfect union to awaken 
the senses and restore energy.
 
From 650 euros per person.

Common for both programs

To complete your experience Penha Longa Resort o�ers unlimited use to 
Meditation Labyrinth, Wellness Center, Oriental Garden, swimming pools, 
sauna, jacuzzi and relaxation areas.

PROGRAMAS
DETOX
De 1 a 7 dias

Um programa cuidadosamente personalizado e concebido para ir
ao encontro das necessidades individuais, sendo a sua saúde 
e bem-estar a nossa prioridade.
Muito focado no conhecimento nutricional, na alimentação e no consumo 
de alimentos naturais e biológicos, o Programa Detox tem ainda
no exercício físico e nos tratamentos de Spa, da prestigiada marca
Natura Bissé, os seus principais pilares.
Assim se define o Programa Detox que ao reunir diferentes valências
de forma equilibrada e abrangente, contribui para uma consciência 
clara de como alterando pequenos hábitos se inicia uma jornada 
de vida mais saudável.

A partir de 215 euros por pessoa.

DETOX 
From 1 to 7 days

A single stage program has been carefully designed to meet each
individual´s needs whose health and well-being is our priority.
Emphasizing focus on nutrition knowledge and consumption of natural
and organic foods, the Detox Program covers a range of exercise and SPA 
treatments – the main pillars of the prestigious brand of Natura Bissé.
Thus, combining various skills in a balanced and comprehensive 
manner, the Detox Program indicates a clear vision of how the change
of small habits may initiate a healthier life journey.

From 215 euros per person.

Comum aos dois programas

Para complementar a sua experiência o Penha Longa Resort disponibiliza 
utilização ilimitada ao Labirinto de Meditação, Wellness Center, Jardim 
Oriental, piscinas, sauna, jacuzzi e zonas de relaxamento.

ENERGIZE
De 1 a 7 dias
 
Uma experiência única, memorável e personalizada criada com base
no equilíbrio do corpo, mente e espírito. Beneficiando de uma cenografia 
naturalmente única, os locais onde outrora os monges meditavam
ou o som da cascata do Jardim Oriental, que embala e transporta 
a um estado de relaxamento profundo, são o inicio de uma caminhada
com base na prática de tratar a mente para energizar o corpo.
Uma abordagem holística ao Ser como um Todo na qual a alimentação, 
exercício físico e tratamentos de Spa by Natura Bissé são a união perfeita 
para despertar sentidos e restaurar energia.
 
A partir de 215 euros por pessoa.

ENERGIZE 
From 1 to 7 days

A unique and memorable personalized experience based on the matters
of body, mind and spirit balance. Accompanied by naturally unique design
of ambience- where monks had once meditated to the sound of the Oriental 
garden waterfalls, delivering yourself to the state of deep relaxation is the 
beginning of a hike based on the practice of treating the mind to energize 
the body. The holistic approach is engrossed by the choice of food, 
exercise and SPA treatments by Natura Bisse, the perfect union to awaken 
the senses and restore energy. 

From 215 euros per person.

To complete your experience Penha Longa Resort o�ers unlimited use to 
Meditation Labyrinth, Wellness Center, Oriental Garden, swimming pools, 
sauna, jacuzzi and relaxation areas.

PROGRAMS
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EXPERIÊNCIAS EXPERIENCES
PERSONAL TRAINING

1 Session     
5 Sessions 
10 Sessions | 50m | 540€

Yoga, pilates, fitness, natação, ténis, caminhada na natureza ou corrrida. 
Seleccione as actividades que mais gosta e prepare-se para as experienciar 
num contexto único e memorável. As sessões são adaptáveis a qualquer 
objetivo, com melhores resultados e extra motivação.

PERSONAL TRAINING

Yoga, pilates, fitness , swimming, tennis , walking in nature or jogging. Select 
the activities you love to perform and get ready to experience a unique and 
memorable context. The sessions are adaptable to any goal , with better 
results and extra motivation for the individual to be overcome.

SÓCIOS
Sob Consulta

Usufrua de condições únicas na sua membership e selecione a mais 
vantajosa: fitness, SPA, premium, family ou corporate. Descubra todas as 
vantagens exclusivas como: acesso às piscinas exteriores, sauna, banho 
turco, piscina interior com circuito de águas; Jardim oriental do SPA com 
piscina, jacuzzi e labirinto de meditação; Circuitos exteriores de jogging; 
Descontos exclusivos no SPA, personal training, golfe, restaurantes e Country 
Club; Acesso ao Kids Club e às actividades do resort.

MEMBERSHIPS
Consultation Required

Enjoy unique conditions of the membership and take advantage of these: 
options: fitness, SPA premium, family or corporate. Discover all the unique 
benefits such as access to outdoor pools, sauna, turkish bath, indoor pool with 
water circuit; SPA oriental garden with swimming pool, jacuzzi and meditation 
labyrinth; Outdoor jogging trails; Exclusive discounts at the SPA, personal 
training, golf, restaurants and country club; Access to the kids club and 
activities of the resort.

CIRCUITO HISTÓRICO
50 min | < 5 pax - 80€ por sessão |  > 5 pax 15€ por pax

O primeiro capítulo remonta a 1355 quando a Ordem de São Jerónimo 
decide instalar um mosteiro na Penha Longa. Por aqui se manteria mais cinco 
séculos, beneficiando do clima ameno e da variedade de caça que fizeram 
da quinta um dos destinos favoritos da monarquia. Venha fazer parte
da história e conhecer os locais mais emblemáticos. A visita será realizada
a caminhar calmamente, em passo vigoroso ou em corrida.

HISTORICAL CIRCUIT
50 min | < 5 pax - 80€ per session |  > 5 pax 15€ per pax

The first chapter dates back to 1355 when the Order of Saint Jerome decides 
to construct a monastery at Penha Longa. Here, on the fortune of mild climate 
and the variety of game it remained as one of the favorite destinations of the 
Portuguese monarchy for five centuries. Be a part of the history and get to 
know the most of symbolic places. Visit experience may vary by intensity 
levels: normal walk (low intensity), vigorous walk (medium intensity), or running
(high intensity).

WELLNESS COACHING
60 min | 100€

Descubra a nova pirâmide de bem-estar e os três pilares de um estilo de vida 
saudável: mente, movimento e alimentação. Em equipa, vamos traçar metas 
desafiantes mas sempre reais, com resultados planeados para serem 
cumpridos e potenciados. À avaliação bio-fisiológica, segue-se a análise 
comportamental de forma a encontrar o equilíbrio entre objectivos e 
preferências. Resultado? A sua vida pessoal, familiar e profissional falarão 
por si.

WELLNESS COACHING
60 min | 100€

Discover the new wellness pyramid and the three pillars of a healthy lifestyle: 
mind, movement and power nutrition. As a team, we draw challenging but 
always real goals, with results to be completed and strengthened. 
The bio-physiological assessment, is followed by the behavioral analysis in 
order to find the balance between objectives and preferences. Result? Your 
personal, family and professional life will speak for themselves.

| 50m | 300€
| 50m | 80€

1 Session     
5 Sessions 
10 Sessions | 50m | 540€

| 50m | 300€
| 50m | 80€
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KIDS
PRINCESA POR UM DIA
Sob consulta

Na companhia dos seus melhores amigos, a festa da princesa será no Spa. 
Uma experiência única e memorável que inclui o penteado, a maquilhagem 
infantil, a manicure e a pedicure e a diversão preparada por uma equipa de 
profissionais. Simplesmente inesquecível!

LITTLE PRINCESS FOR A DAY
Consultation Required

In the company of best friends, the feast of the princess will be at the SPA. 
It’s unique and memorable experience that includes custom hairstyles, 
children‘s make-up, manicure, pedicure and fun prepared by a 
professional team. Simply unforgettable!

STRAWBERRY MANICURE OU PEDICURE
25m | 30€

Uma esfoliação deliciosa de morango vai deixar as suas pequenas mãos
e pés mimados e felizes. Finalmente a aplicação de verniz para saborear.

STRAWBERRY MANICURE OR PEDICURE
25m | 30€

A delicious cherry scrub will leave their little hands and feet pampered and 
happy. Finally, the application of nail polish on choice.

GLITTER MAKE-UP
25m | 30€

Pequenos toques de brilho são aplicados à volta dos olhos e maçãs do 
rosto para um pouco de brilho. Uma cor suave e de look naural nos lábios 
completa esta transformação sempre com um ar natural e infantil.

GLITTER MAKE-UP
25m | 30€

Small touches of glitter will be applied around the eyes and cheeks for a 
little glow. A soft natural-looking lip colour completes an always natural and 
childlike makeover.

KIDS’ HAIR
Sob consulta

O corte de cabelo ou penteado apropriado a cada idade e de acordo
com o gosto da criança.

KIDS’ HAIRCUT
Consultation Required

Kids’ Haircut or hairstyling appropriate for age group and according
to the personal taste of the child.

MANICURE OU PEDICURE 
BY ESSIE
50min | 55€

Esfoliação, hidratação, corte, tratamento 
de cutículas e aplicação de verniz.

 

MANICURE OR PEDICURE 
BY ESSIE
50min | 55€

Exfoliating, moisturizing, cutting and 
treating cuticles and applying the nail 
polish.
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MASSAGENS MASSAGES
PENHA LONGA ASSINATURA
80min | 135€

PENHA LONGA SIGNATURE
80min | 135€

FEEL FREE
50min | 95€
80min | 135€

Desenhada exclusivamente por si. Os 
benefícios dos óleos essenciais de 
lavanda, laranja-amarga, camomila 
romana e palma-rosa, ajudam a relaxar e 
tonificar músculos, diminuir níveis de stress 
e equilibrar o sistema músculo-esquelético. 
Esta massagem combina uma variedade 
de técnicas pensadas para ir ao encontro 
das suas necessidades individuais, 
promovendo uma sensação generalizada 
de bem-estar.

FEEL FREE
50min | 95€
80min | 135€

The Feel Free massage is designed 
exclusively for you. Benefits of the essential 
oils of lavender, bitter orange, Roman 
chamomile and palm pink will help you to 
relax and tone muscles, reduce stress 
levels, stimulate circulation and the 
balance of the musculoskeletal system. 
This massage combines a variety of 
techniques designed to meet individual 
needs, promoting a general sense of 
well-being.

AROMÁTICO
50min | 95€
80min | 135€

Néctares terapêuticos à base de extractos 
naturais de plantas vão elevar o seu 
estado de espírito e despertar os sentidos. 
Uma abordagem personalizada 
garante-lhe um tratamento único. Escolha 
qual o melhor propósito para o seu 
bem-estar: purificar, energizar ou 
equilibrar – e sinta um inesquecível toque 
aromático.

AROMATIC
50min | 95€
80min | 135€

Therapeutic nectars based on the extracts 
of natural plants will elevate your mood 
and arouse the senses. The personalized 
approach guarantees a unique 
experience. Choose the best way to your 
well-being: cleanse, energize or balance 
and feel an unforgettable aromatic touch.

Get involved in an experience that 
transports you to the XVI century where 
every detail is thought to give you a 
feeling of lightness and serenity. The 
treatment begins with a foot washing ritual 
with scrub, followed by an exceptional full 
body massage, accompanied by the 
exclusive Penha Longa Signature Oil, with 
fresh and soothing citrus notes.

Deixe-se envolver numa experiência única 
e onde todos os pormenores são 
pensados para lhe proporcionar uma 
sensação de leveza e serenidade. Ao ritual 
de lavagem de pés com exfoliação, 
segue-se uma excecional massagem de 
corpo inteiro, com o exclusivo Óleo de 
Assinatura Penha Longa de notas cítricas, 
frescas e calmantes.

PEDRAS QUENTES
80min | 150€

As propriedades terapêuticas das 
pedras vulcânicas de basalto, 
cuidadosamente colocadas ao longo 
de todo o corpo, promovem o equilíbrio 
energético ao entrarem em contacto 
com os vários chakras. O calor das 
pedras funde-se com o óleo essencial 
de erva-limão promovendo uma 
sensação profunda de bem-estar, 
harmonia e reequilíbrio Absolutamente 
relaxante e com movimentos tão longos 
quanto suaves.

 

HOT STONES
80min | 150€

Therapeutic properties of basalt stones 
carefully placed on the body surface 
promote energy balance to come into 
contact with various chakras. The heat 
of stones merges with essential oils of 
lemongrass promoting the deep sense 
of well-being, harmony and rebalance 
from absolutely relaxing soft and 
extended movements.
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TERAPÊUTICA
30min | 70€
50min | 100€
80min | 150€

A aplicação de um bálsamo à base
de arnica, manteiga de karité e óleos 
essências de macadamia, gengibre
e cânfora, proporciona um efeito
de contraste frio-calor, que acalma,
reduz a inflamação e aumenta 
a irrigação dos tecidos, aliviando
a tensão neuro-muscular e contracturas, 
proporcionando de imediato um 
agradável efeito de bem-estar.

THERAPEUTIC
30min | 70€
50min | 100€
80min | 150€

The application of the ointment based on 
the arnica, shea butter, the essential oils 
of macadamia nut, ginger and camphor 
provides a cold-heat contrast calming 
e�ect that reduces inflammation and 
increases blood supply to the tissues, 
relieving neuropathic tension and muscle 
contractures, providing pleasing and 
immediate wellness e�ect.

PROFUNDA
50min | 135€

Movimentos lentos, de pressão profunda e 
directa, unem-se às propriedades de óleos 
vegetais virgens à base de macadamia, 
sésamo e girassol, com essência
de eucalipto, hortelã-pimenta e 
camomila-romana. O resultado é o alívio 
da dor, de forma a libertar contracturas
e stress muscular, tal como a rigidez
no pescoço, ombros e dores lombares.
Uma experiência adequada a quem te
um ritmo de vida ativo.

 

DEEP TISSUE
50min | 135€

Slow movements with deep and direct 
depression unite the properties of virgin 
vegetable oils based on macadamia, 
sesame and sunflower, with the essence 
of eucalyptus, peppermint, and Roman 
chamomile. The result is pain relief, 
releasing stress and such muscle 
contractures as neck and shoulder 
sti�ness and lumbago. Experience is 
advisable for individuals with an active lifestyle.

MASSAGENS MASSAGES
LOMI JUMA RITUAL 
by Natura Bissé
60min | 100€

Harmonia, equilíbrio e bem-estar.
Trata-se de um ritual inspirado em práticas 
antigas do Pacífico e da massagem 
mediterrânica, com o objectivo 
de desbloquear as causas primárias
de energia, restaurando o equilíbrio entre 
corpo e mente. A exclusividade deste ritual 
de massagem, é a técnica Lomi-Juma, 
com base em movimentos desenhados 
pela Natura Bissé, assim como a utilização 
de um bálsamo cítrico altamente nutritivo
e de textura única. 

LOMI JUMA RITUAL 
by Natura Bissé
60min | 100€

It is a ritual of harmony, balance, and well-being 
inspired by the ancient practices of 
the Pacific and Mediterranean massages, 
aimed at releasing the primary sources of 
energy and restoring the balance between 
body and mind. The uniqueness of this 
massage ritual is the Lomi-Juma technique 
based on the movements, meticulously 
designed by Natura Bissé, as well as the 
unique texture of highly nutritious citric 
balms used.
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Enriqueça os seus tratamentos escolhendo 
um ou mais dos nossos complementos 
cuidadosamente criados para si. Os 
complementos estão incorporados nos 
tratamentos faciais, corporais e massagens, 
sem acrescentar tempo adicional ao seu 
tratamento. Todos os complementos 
devem ser reservados e recebidos com 
um tratamento.

Upgrade your treatments by choosing one 
or more of our carefully created service 
enhancements. Enhancements are 
available as incorporated additions to 
facial, body and massage services without 
adding additional time to the treatment. All 
enhancements must be booked and 
received with a treatment. 

Enrich your experience

Enriqueça a sua experiência.



COMPLEMENTOS
ENHANCEMENTS

PEDRAS
QUENTES
15€15€

15€

Complete a sua massagem com pedras 
de basalto lisas que irradiam calor no 
interior dos músculos para aliviar a tensão 
e o stress.

HOT STONES
MELTER
15€

Complete your massage with smooth 
basalt stones that radiate heat deep inside 
the muscles to relieve tension and stress

TRATAMENTO
COURO CABELUDO
15€

OIL SCALP
TREATMENT
15€

Usando as propriedades fortalecedoras 
do Óleo Marroquino com uma massagem 
profunda e relaxante ao couro cabeludo 
irá reduzir a tensão deixando-o com um 
cabelo bonito e saudável.

Using the strengthening properties of 
Moroccan oil with a deeply relaxing scalp 
massage to reduce tension and condition-
ing the scalp. This enhancement will leave 
you with beautiful, healthy hair.

THE MINDFUL
TOUCH

Ao incorporar realidade virtual e atenção 
plena numa massagem ou tratamento Natura 
Bissé irá ajudá-lo a conectar-se com seus 
sentidos, libertar a mente e deixar a sua pele 
desfrutar ainda mais dos benefícios 
nutritivos, hidratantes e revitalizantes.

THE MINDFUL
TOUCH

Incorporating virtual reality and mindfulness 
into the protocol helps you connect with your 
senses, free your mind and let your skin 
enjoy even more of the nourishing, moisturiz-
ing and revitalizing benefits o�ered by 
Natura Bissé’s exclusive treatments.

MÁSCARA DE OLHOS
ANTI-AGING
15€

EYE ANTI-AGING
BOOSTER
15€

Impulsione qualquer tratamento usando 
os sérums e hidratantes tecnologica-
mente mais avançados para tratar dos 
sinais mais visíveis do envelhecimento.

Boost any treatment by using the 
technologically advanced serums and 
moisturizers to address the most visible 
signs of aging.
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Para o derradeiro luxo nada é mais requintado que 
os tratamentos faciais Natura Bissé, que combinam 
os últimos protocolos para o rejuvenescimento da 
pele com a mais recente tecnologia.

E, se não souber qual o tratamento facial mais 
apropriado para si, confie-nos a decisão. 

Mergulhe num estado absoluto de bem-estar.

For the ultimate luxury there is nothing more 
exquisite than facial treatments by Natura Bissé, 
which combine latest protocols and the use of latest 
technologies for skin rejuvenation. Let us make a 
decision of the most suitable facial treatment for 
you. Immerse yourself in an absolute state of 
well-being.



FACIAIS FACIALS 
DIAMOND LIFTING 
MULTISENSORIAL 
by Natura Bissé
90min | 210€

“Energia sensorial para um 
rejuvenescimento sem precedentes”
Poderosos ingredientes de 
rejuvenescimento, aliados a técnicas  
de massagem inovadoras reafirmam a pele, 
atenuando rugas e linhas de expressão 
devido à sua acção regenerativa e 
energizante, que proporciona um efeito 
lifting imediato. Este tratamento reforça  
as defesas naturais da pele, mantém uma 
hidratação de longa duração, melhorando 
a elasticidade, tonalidade e luminosidade.

DIAMOND LIFTING 
MULTISENSORIAL 
by Natura Bissé
90min | 210€

"Sensory Energy for an unprecedented 
rejuvenation"
Powerful rejuvenating ingredients 
combined with innovative massage 
techniques reaffirm the skin, reduce 
its wrinkles and expression lines due 
to regenerative and energizing actives
that provide an immediate lifting e�ect.
This treatment enhances natural defenses
of the skin, maintains the long lasting 
moisture and improves elasticity,
tone and brightness.

CITRUS VITA ESSENCE 
by Natura Bissé

60min | 120€

“Ritual de aromaterapia cítrica para 
uma pele radiante”
Recomendado para quem procura 
recuperar luminosidade e firmeza através 
de uma relaxante experiência de 
aromaterapia cítrica, este protocolo 
desperta os sentidos, inundando a sua 
pele com toda a energia da vitamina C. 
Esta extraordinária acção repara  
até a pele mais danificada, deixando-a  
revitalizada e hidratada.

 

CITRUS VITA ESSENCE 
by Natura Bissé

60min | 120€

“Citrus aromatherapy - a ritual for radiant skin”
Recommended for those seeking to recover 
the skin brightness and firmness through 
a relaxing citrus aromatherapy experience. 
This protocol awakens the senses, flooding 
your skin with all the energy of Vitamin C. 
Citrus Vita Essence facial is an intensive 
therapy to revitalize and hydrate 
the most damaged skin.

3D COLAGEN 
by Natura Bissé

60min | 120€

3D COLAGEN 
by Natura Bissé

60min | 120€

"Triple firmness, triple elasticity" 

"Tripla firmeza, tripla elasticidade" 

A powerful regenerative and rejuvenating 
treatment based on a smart combination of three 
types of collagen with di�erent molecular 
weights (high, medium and low) that exceptional-
ly increases skin firmness. With an incredible 
lifting and redensifying e�ect, this innovative 
facial improves skin density and minimizes 
wrinkles and fine lines while preserving optimal 
moisture.

Um poderoso tratamento regenerativo e 
rejuvenescedor baseado numa combinação 
inteligente de três tipos de colagénio com 
diferentes pesos moleculares (alto, médio e 
baixo) que aumentam excepcionalmente a 
firmeza da pele. Com um incrível efeito lifting e 
redensificante, este inovador tratamento facial 
melhora a densidade da pele e minimiza rugas e 
linhas finas, preservando a humidade ideal.

90min | 175€

90min | 175€

O2 RELAX 
by Natura Bissé
60min | 100€

“Uma lufada de ar fresco para a sua pele”
Especialmente benéfico para quem tenha 
uma pele desidratada ou sem brilho,  
este é um tratamento para todos os tipos  
de pele. Através da libertação de moléculas 
de oxigénio puro, que energizam  
as células e eliminam as toxinas acumuladas 
nos poros, o O2 Relax confere à sua pele 
um estado de pureza total, recuperando  
o tom e a vitalidade.

O2 RELAX 
by Natura Bissé
60min | 100€

“A breath of fresh air for your skin”
Especially beneficial for dehydrated dull 
skin, this treatment is designed for all skin 
types. By releasing pure oxygen 
molecules which energize the cells
and eliminate toxins accumulated in pores, 
O2 Relax not only recovers natural tone  
of theskin but gives it a state of complete 
purity and vitality.

  limpeza profunda

  deep cleansing
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Vamos além das suas expectativas.

A combinação da tecnologia mais inovadora com 
terapias tradicionais de diferentes culturas, 
proporcionam resultados únicos. Com o toque 
exclusivo da Natura Bissé estes tratamentos são a 
solução perfeita para as necessidades individuais 
do corpo, aproximando-se sempre de uma 
perspectiva de excelência.

Go beyond your expectations.

The combination of the most innovative technology 
with traditional therapies of di�erent cultures
provides a unique result. Exclusive touch of Natura 
Bissé transforms treatments, always approaching
from a perspective of excellence, into perfect 
solutions for individual body needs.



CORPO BODY
C+C VITAMIN BODY SCRUB 
by Natura Bissé
30min | 80€

“O renascer de uma pele hidratada”
A esfoliação – passo essencial em 
qualquer tratamento de beleza – torna-se 
um ritual de pureza e renascimento com 
o C+C Vitamin Scrub. A sua textura 
micro-granulada, em conjunto com notas 
aromáticas de laranja, renova a superfície 
da pele, aumentando o brilho 
instantaneamente e revelando uma 
sensação aveludada sem comparação.

C+C VITAMIN BODY SCRUB 
by Natura Bissé
30min | 80€

“The rebirth of nourished skin”
Exfoliation is an essential step in any 
beauty treatment and with C+C Vitamin 
Scrub from Natura Bissé it becomes a 
purity and rebirth ritual. The micro- grainy 
texture in combination with aromatic notes 
of orange renews the skin surface, gifting 
an instant brightness and revealing a 
velvety sensation without any existing 
comparison.

C+C CITRIC WRAP 
by Natura Bissé
60min | 140€

“O cocktail perfeito para revitalizar”
Uma esfoliação suave que lhe dá um 
boost de vitalidade. Depois, um agradável 
envolvimento corporal com uma cremosa 
emulsão de notas cítricas, proporciona à 
sua pele hidratação e firmeza, 
protegendo-a de agressões externas.
Um passo de beleza que se transforma
num ritual ultra-sensorial para uma pele 
fresca e luminosa.

C+C CITRIC WRAP 
by Natura Bissé
60min | 140€

"The perfect cocktail to revitalize "
Gentle exfoliation that gives you a boost 
of vitality is followed by a wrap with a
creamy emulsion of citrus notes, that  
hydrates and firms your skin, protecting from
any external aggressions. It’s step of beauty 
that turns into an ultra-sensory ritual for 
fresh and luminous skin.

O2 BODY PERFECTION 
by Natura Bissé
60min | 100€

“Relaxa e oxigena”
Um tratamento que relaxa e oxigena o seu 
corpo, altamente recomendado para casos 
de pele desidratada e desvitalizada. 
Os ingredientes antioxidantes e purificantes 
eliminam as toxinas acumuladas, protegem 
da secura extrema e previnem o 
envelhecimento, deixando a pele 
excepcionalmente suave e brilhante. 
Esta experiência revitalizadora proporciona
um máximo de elasticidade e hidratação.

O2 BODY PERFECTION 
by Natura Bissé
60min | 100€

“Relax and Oxygenize”
A treatment that relaxes and energizes 
your body, that is highly recommended for 
dehydrated and devitalized skin types.
The antioxidant and purifying ingredients 
prevent premature skin aging; protect skin 
from the extreme dryness leaving it 
exceptionally smooth and glowing.
This experiment provides maximum elasticity 
and extreme hydration.
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Faça sobressair o seu brilho natural.

Bring out your natural glow.



PERSONAL TRAINING
30 min | 45€ 
60 min | 80€

Yoga, pilates, fitness, natação, ténis, caminhada na natureza ou corrrida. 
Seleccione as actividades que mais gosta e prepare-se para as experienciar 
num contexto único e memorável. As sessões são adaptáveis a qualquer 
objetivo, com melhores resultados e extra motivação.

PERSONAL TRAINING
30 min | 45€ 
60 min | 80€

Yoga, pilates, fitness , swimming, tennis , walking in nature or jogging. Select 
the activities you love to perform and get ready to experience a unique and 
memorable context. The sessions are adaptable to any goal , with better 
results and extra motivation for the individual to be overcome.

SÓCIOS
Sob Consulta

Usufrua de condições únicas na sua membership e selecione a mais 
vantajosa: fitness, SPA, premium, family ou corporate. Descubra todas as 
vantagens exclusivas como: acesso às piscinas exteriores, sauna, banho 
turco, piscina interior com circuito de águas; Jardim oriental do SPA com 
piscina, jacuzzi e labirinto de meditação; Circuitos exteriores de jogging; 
Descontos exclusivos no SPA, personal training, golfe, restaurantes e Country 
Club; Acesso ao Kids Club e às actividades do resort.

MEMBERSHIPS
Consultation Required

Enjoy unique conditions of the membership and select the most advantageous 
ones: fitness, SPA premium, family or corporate. Discover all the unique 
benefits such as access to outdoor pools, sauna, turkish bath, indoor pool with 
water circuit; SPA oriental garden with swimming pool, jacuzzi and meditation 
labyrinth; Outdoor jogging trails; Exclusive discounts at the SPA, personal 
training, golf, restaurants and country club; Access to the kids club and 
activities of the resort.

CIRCUITO HISTÓRICO
60 min | < 6 pax - 80€ por sessão |  > 6 pax 15€ por pax

O primeiro capítulo remonta a 1390 quando a Ordem de São Jerónimo 
decide instalar um mosteiro na Penha Longa. Por aqui se manteria mais cinco 
séculos, beneficiando do clima ameno e da variedade de caça que fizeram 
da quinta um dos destinos favoritos da monarquia. Venha fazer parte da 
história e conhecer os locais mais emblemáticos. A visita será realizada a 
caminhar calmamente, em passo vigoroso ou em corrida.

HISTORICAL CIRCUIT
60 min | < 6 pax - 80€ per session |  > 6 pax 15€ per pax

The first chapter dates back to 1390 when the Order of Saint Jerome decides 
to construct a monastery at Penha Longa. Here, on the fortune of mild climate 
and the variety of game it remained as one of the favorite destinations of the 
Portuguese monarchy for five centuries. Be a part of the history and get to 
know the most of emblematic places. Visit experience may vary by intensity 
levels: normal walk (low intensity), vigorous walk (medium intensity), on the 
run (high intensity).

CONSULTA WELLNESS
60 min | 100€

Descubra a nova pirâmide de bem-estar e os três pilares de um estilo de vida 
saudável: mente, movimento e alimentação. Em equipa, vamos traçar metas 
desafiantes mas sempre reais, com resultados planeados para serem 
cumpridos e potenciados. À avaliação bio-fisiológica, segue-se a análise 
comportamental de forma a encontrar o equilíbrio entre objectivos e 
preferências. Resultado? A sua vida pessoal, familiar e profissional falarão 
por si.

WELLNESS CONSULTATION
60 min | 100€

Discover the new wellness pyramid and the three pillars of a healthy lifestyle: 
mind, movement and power nutrition. As a team, we draw challenging but 
always real goals, with results planned to be completed and strengthened. In 
the bio-physiological assessment, followed by the behavioral analysis in 
order to find the balance between objectives and preferences. Result? Your 
personal, family and professional life will speak for themselves.

TOQUES FINAIS
FINISHING TOUCHES

EPILAÇÃO

Sob Consulta

Perna Inteira | Meia Perna | Virilha Parcial | 
Braço | Costas | Buço | Queixo
Peito | Barriga | Mãos | Pés | Axilas | 
Sobrancelhas |

 

WAXING

On Request

Full Leg | Half Leg | Partial Bikini 
Full arm | Half Arm | Back 
Chest | Belly | hands | feet | Under Arm 
Eyebrows | Upper lip | Chin

CABELEIREIRO & 
MAQUILHAGEM
Sob Consulta

Uma equipa profissional garante que cada 
detalhe do cabelo é cuidadosamente 
trabalhado para penteados simples, com 
um toque de estilo ou elaborados. 
Uma experiência personalizada para todas 
as ocasiões onde a maquilhagem também 
desempenha um papel fundamental.

 

HAIRDRESSER &
MAKEUP
Consultation Required

For guests requiring hair, nail, and 
make-up services, Penha Long Spa o�ers 
a full range of services on the request. 
Have an experience with professional 
approach of our beauty technicians  
and talented make-up artist team.

EMBELEZAMENTO DE MÃOS 
BY ESSIE
50min | 55€

Esfoliação, hidratação, corte, tratamento 
de cutículas e aplicação de verniz.

EMBELEZAMENTO DE PÉS 
BY ESSIE
50min | 55€

Esfoliação, hidratação, corte, tratamento 
de cutículas e aplicação de verniz.

HAND EMBELLISHMENT
BY ESSIE
50min | 55€

Exfoliating, moisturizing, cutting and 
treating cuticles and applying the nail 

FEET EMBELLISHMENT
BY ESSIE
50min | 55€

Exfoliating, moisturizing, cutting and 
treating cuticles and applying the nail
polish.polish.



PENHA LONGA
Spa & Wellness



www.naturabisse.com

A marca de tratamentos de luxo Natura 
Bissé, foi fundada em 1979 por Ricardo Fisas 
Mulleras, em Barcelona. A qualidade dos 
produtos é uma das maiores preocupações  
e sucessos da mesma, adquirindo ao longo 
dos anos vários reconhecimentos e prémios 
ao nível de beleza que asseguram e 
reconhecem essa mesma qualidade 
e serviço.

A marca está presente por todo o mundo 
sendo os seus mercados centrais e de maior 
sucesso os EUA, Espanha, México e Médio 
Oriente. A Natura Bissé está presente com os 
seus produtos em mais de 35 países, sendo o 
Penha Longa Spa o primeiro Spa em Portugal 
que compreende a mais alargada selecção 
da marca.

Para mais informações sobre a linha de retail 
disponível no Penha Longa Spa, por favor 
contacte 21 923 9650 ou 
spa.penhalonga@penhalonga.com

LUXURY PURITY
AND COMMITMENT TO YOUR SKIN

www.naturabisse.com

The luxury brand Natura Bissé treatments, 
was founded in 1979 by Ricardo Fisas 
Mulleras in Barcelona. The quality of products 
is a major concern and successes thereof, 
acquired over the years a number of 
recognitions and awards at the level of 
beauty that ensure and recognize that quality 
and service.

The brand is present worldwide with its core 
markets and most successful in the US, Spain, 
Mexico and the Middle East. Natura Bissé is 
present with its products in more than 35 
countries, and the Penha Longa Spa the first 
Spa in Portugal comprising the widest 
selection of brand.

For more information on the retail line 
available at Penha Longa Spa, please contact 
21 923 9650 or 
spa.penhalonga@penhalonga.com

LUXURY PURITY
AND COMMITMENT TO YOUR SKIN



COMO FAZER SPA - INFORMAÇÕES
COMO ESCOLHER O MEU TRATAMENTO
Oferecemos um menu para mimar, relaxar e revitalizar o corpo e a mente.
A nossa equipa pode ajudá-lo a selecionar os tratamentos que são mais
apelativos e benéfico para si.

E SE EU TIVER ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE ESPECÍFICO
Por favor, informe-nos se estiver grávida ao reservar os tratamentos.
Nós concebemos tratamentos com produtos e técnicas seguros para a gravidez.

RESERVAS E CANCELAMENTOS
Por favor, reserve os horários do spa com antecedência. Clientes que desejam 
mudar ou cancelar uma marcação devem comunicar com 24 horas de antecedên-
cia, caso contrário 50% do tratamento será cobrado. A não comparência sem aviso 
prévio, implica a cobrança de 100% do valor do tratamento reservado.
Esteja sempre à vontade para entrar, podemos ter disponibilidade!

CONTINUE A SUA EXPERIÊNCIA EM CASA
Como parte de sua experiência completa, os nossos terapeutas especializados 
irão entregar-lhe um cartão de recomendações para que continue com os 
benefícios do seu tratamento em casa.  Os nossos produtos estão disponíveis para 
compra diretamente na recepção do SPA.

CARTÕES DE PRESENTE
Vales de presente elegantes estão disponíveis numa variedade de
valores e para qualquer tratamento ou pacote. Estes podem ser
adquiridos na recepção. Os cartões presente são uma maneira ideal de resolver
o dilema "o que comprar" para aquela ocasião especial, um presente de aniversário 
ou apenas porque você se importa!

PAZ DE ESPÍRITO
Esforçamo-nos para lhe oferecer  um ambiente tranquilo, relaxante e em contacto 
com a natureza. Solicitamos que respeite as necessidades de outros clientes, 
deixando seus telemóveis e outros equipamentos eletrónicos no seu cacifo ou 
mantendo-os em silêncio. O SPA não disponibiliza Wi-Fi. Não é permitido fumar.

E FINALMENTE, ALGUMAS DICAS DE SPA
Para garantir uma experiência de SPA maravilhosa, por favor, informe-nos de 
quaisquer preferências. Conversando com o seu terapeuta , ajude-os a personal-
izar a sua experiência para garantir a sua máxima satisfação.
Re-hidratação é uma parte importante dos tratamentos de SPA. Por isso, recomen-
damos que beba muita água e/ou infusões.
Recomendamos ainda que os homens façam a barba algumas horas antes de um 
tratamento facial.

DIAGNÓSTICO DE TRATAMENTO
Os nossos diagnósticos são confidenciais e são realizados antes de todos os nossos 
tratamentos. Por favor, avise-nos quando reservar o seu tratamento se tiver alguma 
alergia ou alguma preocupação com a sua saúde ou corpo.

CHEGADA
Se é um novo cliente, por favor chegue 30 minutos antes da sua marcação para se 
registar na recepção e completar o nosso diagnóstico de tratamento. 
Chegar atrasado irá privá-lo de preciosos minutos do seu spa ou tempo de tratamento.

JOVENS ADULTOS
Os utilizadores do spa devem ter 18 anos ou mais para aceder às instalações e receber 
tratamentos corporais ou massagens. Menores podem receber tratamentos selecionados 
com a aprovação e acompanhamento dos seus pais. Por favor, consulte as condições 
específicas.

DURANTE A GRAVIDEZ
Por favor, avise-nos se estiver grávida ao reservar os seus tratamentos.
A partir das 13 semanas de gestação, concebemos tratamentos com produtos e técnicas 
seguros para a gravidez.

O QUE DEVO VESTIR
Use o que for confortável. No nosso spa forneceremos roupão, roupa interior 
descartável e chinelos. Ao chegar,  o seu terapeuta irá explicar os elementos do seu 
tratamento e aconselhar o vestuário a ser usado durante o mesmo. Durante os 
tratamentos todos os nossos terapeutas são formados para drapear os atoalhados 
mantendo a sua total privacidade. Ao usar o SPA ou qualquer uma das nossas 
experiências holísticas, devem ser usados vestuário apropriado.

PENHA LONGA
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HOW TO SPA - GUEST INFORMATIONS
HOW DO I CHOOSE MY TREATMENTS
We o�er a menu to pamper, relax and revive the body and mind. Our Therapists 
can help you select those treatments that are most appealing and beneficial to you.

WHAT IF I HAVE A SPECIFIC HEALTH PROBLEM
Please notify us when booking your treatment if you have any allergies. If you have 
any concerns regarding your health or body, please let us know.

RESERVATIONS AND CANCELATIONS
Please book spa appointments in advance. Clients who wish to change or cancel 
an appointment are asked to give 24 hours’ notice otherwise 50% of the treatment 
will be charged. No notice imply the charge of 100% of the total price of the 
treatment. Always feel free to walk in, we may have space!

CONTINUE YOUR EXPERIENCE AT HOME
As part of your complete experience, our trained therapists will gladly provide a skin 
care recommendation card to enable you to continue the benefits of your treatment 
at home. Our products are available for purchase directly from the SPA reception.

GIFT VOUCHERS
Beautifully presented gift vouchers are available at a variety of values and for any 
treatment or package; these can be purchased from reception. Vouchers are an 
ideal way of solving those ‘what-to-buy dilemmas’ for that special occasion, an 
anniversary surprise, birthday treat or just because you care!

PEACE OF MIND
We endeavor to provide you with a tranquil, relaxing and reviving environment. We 
therefore request that you respect fellow clients by leaving your mobile phones and 
other electronic items in your locker or in silent mode. No Wi-Fi available.
Smoking is not permitted.

AND FINALLY, A FEW SPA TIPS
To ensure a wonderful SPA experience, please make us aware of any preferences 
that you may have. Talking with your Therapist will help them customize their 
service to ensure maximum enjoyment. Re-hydration is an important part of spa 
treatments. We therefore recommend that you drink plenty of water or infusions. We 
recommend that men shave a few hours before a facial.

TREATMENT CONSULTATIONS
Our consultations are confidential and will be carried out before all our treatments. 
Please notify us when booking your treatment if you have any allergies. If you have 
any concerns regarding your health or body, please let us know.

ARRIVAL
If you are a new client please arrive 30 minutes prior to your appointment to register at 
reception and complete our consultation questionnaire. Arriving late will deprive you of 
precious minutes of your spa or treatment time.

YOUNG ADULTS
SPA guests must be 18 years or older to access the facilities and receive body treatments 
or massages. Minors may receive selected treatments with the approval and accompani-
ment of their parents. Please refer to specific conditions.

DURING PREGNANCY
Please notify us if you are pregnant when booking your treatments. From 13 weeks of 
gestation, we design treatments with safe products and techniques for pregnancy.

WHAT SHALL I WEAR
Wear whatever is comfortable. Whilst at the spa we will provide you with a robe, 
disposable underwear and slippers. On arrival, your Therapist will explain the elements 
of your treatment and advise what items of clothing should be worn during it. During 
treatments all our Therapists are trained to drape you appropriately for privacy. Whilst 
using the SPA and any of our holistic experiences, appropriate clothing should be worn.
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