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Tarifes 2023
Tractaments i massatges



Accés al circuit termal gratuït pels clients allotjats a l’hotel.

El preu dels clients externs, en sessió de matí o tarda, és de 28 €. 
Cal banyador o biquini i tovallola. 
L'hotel balneari disposa de servei de venda de banyadors i lloguer de tovalloles.

Imprescindible reserva prèvia.

L’Hotel Balneari Font Vella és un establiment destinat al descans del públic adult.
L’edat mínima per allotjar-se a l’hotel i fer ús del circuit termal és de 16 anys.

Consulti les nostres promocions a la web www.balnearifontvella.cat

PROGRAMES  Els tractaments de cada programa es repartiran en el total de dies de l’estada

Benestar

El programa inclou:
- Estada de 3 dies / 2 nits amb esmorzar i accés de 2 hores al circuit termal per nit
- Massatge aromàtic amb olis essencials (45 min)
- Reflexologia podal (30 min)
- Massatge craniofacial (20 min)
Preu per persona en habitació doble - Allotjament i esmorzar  360 € 
Preu per persona en habitació doble d’ús individual - Allotjament i esmorzar  478 € 

Antiestrès

El programa inclou: 
- Estada de 3 dies / 2 nits amb esmorzar i accés de 2 hores al circuit termal per nit
- Massatge corporal complet (75 min) 
- Dutxa escocesa (10 min)
- Reflexologia podal (30 min)
- Massatge craniofacial (20 min)
Preu per persona en habitació doble - Allotjament i esmorzar  425 € 
Preu per persona en habitació doble d’ús individual - Allotjament i esmorzar  543 € 

Bellesa

El programa inclou:
- Estada de 3 dies / 2 nits amb esmorzar i accés de 2 hores al circuit termal per nit
- Tractament facial segons criteri professional (75 min)
- Exfoliant corporal (20 min)
- Massatge craniofacial (30 min)
- Massatge hidratant corporal (30 min)
Preu per persona en habitació doble - Allotjament i esmorzar  441 €
Preu per persona en habitació doble d’ús individual - Allotjament i esmorzar  559 €



PAQUETS  

Pack descontracturant (1 h 20 min)      134 €
Quiromassatge parcial. Massatge craniofacial. Reflexologia podal

Pack relax (1 h 30 min)      141 €
Dutxa escocesa. Reflexologia podal. Massatge amb olis essencials

Pack xocolateràpia (1 h 45 min)      177 €
Exfoliant corporal al cacau. Recobriment corporal de xocolata. Massatge relaxant amb oli de xocolata

Pack vitamina C+ (2 h)      195 €
Exfoliant i recobriment corporal de citronella. Massatge corporal amb extracte de vitamina C+ 
Tractament facial amb Vitamina C+

Pack ritual pedres precioses (2 h)      195 €
Exfoliant i recobriment. Massatge corporal regeneratiu. Tractament facial reafirmant  

Pack experiència Font Vella (2 h)      195 €
Exfoliació a base de pinyol de figa. Recobriment d'àloe vera i menta. Massatge amb cera d'oli d'oliva
Tractament facial personalitzat

Pack hidratació i bellesa (2 h 15 min)     210 €
Exfoliant corporal. Massatge corporal hidratant amb karité. Neteja facial personalitzada

MASSATGES  

Massatges de 20 minuts    

Massatge craniofacial-cervical      35 €
Relaxació completa de crani i rostre amb aplicació d'olis essencials

Massatges de 30 minuts

Quiromassatge parcial      48 €
Tècnica manual aplicada al sistema musculoesquelètic que allibera tensions musculars, estimula al sistema nerviós 
i produeix un efecte sedant
Reflexologia podal      58 €
Estimulació de diversos punts del peu que estan connectats amb diferents parts del cos mitjançant vies nervioses 
i energètiques millorant així les funcions metabòliques i reactivant el sistema immunitari

Massatges de 45 minuts

Massatge d’esquena amb pindes      65 €
Combinació de tècnica manual i pressió amb pindes per combatre les tensions musculars
Massatge aromàtic amb olis essencials    65 €
Massatge relaxant i sedant amb oli calent que es pot escollir, per alliberar tensions

Massatges de 60 minuts

Quiromassatge total       80 €
Tècnica manual aplicada al sistema musculoesquelètic que allibera tensions musculars, estimula al sistema nerviós 
i produeix un efecte sedant
Drenatge limfàtic      85 €
Tècnica manual molt suau que actua sobre la circulació limfàtica activant el metabolisme i afavorint 
l’eliminació de toxines
Massatge geotermal      93 €
Es realitza amb pedres volcàniques calentes d'efectes sedants en diferents punts del cos. 
Aquest efecte relaxant afavoreix la circulació, destensa la musculatura i aporta equilibri i benestar
Massatge pinda spice      93 €
A base de pindes d’espècies aplicades amb una mescla d’oli d’arròs, oli de sèsam i oli de cardamom 
amb propietats antioxidants, nutritives i antienvelliment

Massatges de 75 minuts

Massatge corporal complet      108 €
Massatge relaxant de tot el cos finalitzat amb una lleugera neteja facial



TRACTAMENTS CORPORALS
Dutxa escocesa (10 min) 26 €

Exfoliació corporal (30 min) 59 €
Peeling a base de sals minerals i algues

Cames cansades (45 min) 69 €
Allibera la sensació de cansament i aporta 
benestar i relax

Hidratació corporal (60 min) 79 €
Exfoliació corporal i massatge complet 
amb llet de karité

Silueta perfecte (60 min) 79 €
Combina 3 tècniques: anticel·lulítica, 
remodelant i drenant

Tractament vegà

TRACTAMENTS CORPORALS 
I FACIALS VEGANS *NOVETAT*
Tractament i massatge facial a les pindes (45 min) 85 €
Tractament facial amb llet, tònic, exfoliant, mascareta 
hidratant i un massatge facial d'oli essencial de 
mandarina i oli de grana de raïm
Experiència Alhambra (60 minuts) 95 €
Exfoliant de pedres precioses i massatge relaxant 
amb cera calenta d'oliva 

Revitalitzant amb vitamina C+ (60 min) 95 €
Exfoliant amb llavors de figa i massatge relaxant 
amb cera calenta de cítrics  

TRACTAMENT FACIALS
Depilació 18 €
Celles, llavi superior

Facial exprés (30 min) 53 €
Neteja de la pell, mascareta i crema final 
amb protecció solar

Hidratació intensa (60 min) 79 €
Indicat per combatre la deshidratació i l’envelliment 
prematur. Contribueix a equilibrar i mantenir uns 
nivells òptims d’hidratació

Tractament facial de vitamina C+ (60 min) 79 €
Indicat per pells fatigades i apagades. Aporta 
lluminositat i hidratació. Els efectes es 
noten de forma immediata

Neteja facial personalitzada (75 min) 85 €
Tractament específic segons cada tipus de pell

Tractament facial lífting (75 min)  95 €
Tractament avançat per millorar la fermesa 
i la densitat de la pell

Antiarrugues (75 min) 95 €
Innovador tractament que ens ajuda a combatre 
els diversos tipus d’arrugues del rostre, regenerant 
el cutis i omplint les línies d’expressió

Específic per a home (75 min) 95 €
Neteja en profunditat, tonificació i renovació cel·lular

Tractament facial d’oxigen (75 min) 100 €
Ajuda a preservar el cutis de l'estrès ambiental, 
aporta lluminositat i contribueix a restablir les funcions 
cel·lulars de la pell per combatre l’envelliment

RECOBRIMENTS CORPORALS
Recobriment d’algues (65 min) 80 €
Ajuda a esculpir la teva figura

Recobriment de xocolata (65 min) 80 €
A base de cacau, amb efectes nutritius

Recobriment de raïm (65 min) 80 €
A base de raïm negre que ajuda a combatre  
els signes d’envelliment

Embolcall de fang (65 min) 80 €
Amb efectes antiinflamatoris. Ajuda a relaxar 
la musculatura

EMBARASSADES
Exfoliació corporal amb sals minerals (30 min) 59 €

Drenatge limfàtic (60 min) 85 €
Escollir entre llet de karité o col·lagen

Tractament facial (75 min) 85 €
A definir segons el tipus de facial

Massatge relaxant hidratant
A escollir entre karité i olis essencials
- 30 min 48 €
- 45 min 65 €
- 75 min 108 €


