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A nossa história
“ Concebi cada um dos meus Spas como
um momento de exceção…”
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Caudalie cria
o Spa Vinothérapie
Há alguns anos, num passeio pela propriedade do Château Smith
Haut Lafitte em Bordéus, o meu marido Bertrand e eu começámos
a imaginar que aí iria surgir um lugar de sonho, longe do barulho, longe
de tudo, com vinhas a perder de vista; como a casa na árvore da nossa
infância. A ideia do primeiro Spa Vinothérapie acabava de nascer.
A este sonho, juntámos materiais nobres, pedra e madeira, cercas de
vime deixando o sol infiltrar-se, grandes gabinetes de madeira clara,
cedro vermelho e teca. E este lugar fundiu-se então, como que por
magia, nesta encantadora paisagem das vinhas. Foi depois reproduzido
noutros países, noutras regiões, sempre fora do comum, para aí se
criarem Spas onde os sentidos são mimados, os corpos relaxados
e as almas regeneradas.
Locais onde as nossas inigualáveis vinoterapeutas proporcionam
tratamentos à base de uva, únicos no mundo. Locais de onde
se sai com a incomparável sensação de se ter renascido.
Mas, antes de mais, é preciso é entrar.
Bem-vindos aos nossos Spas.
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Os rituais Caudalie
“ Descubra tratamentos excecionais
num ambiente de uma beleza rara. ”
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Descobrir o Spa
em ½ dia ou 1 dia
Viva um momento inesquecível em um dos nossos Spas Vinothérapie
com os rituais Caudalie, para si ou para oferecer.

Ritual Caudalie de exceção
½ DIA

- Tratamento de rosto assinatura
ou qualquer outro tratamento de rosto 50 min*
- Modelagem assinatura
ou qualquer outro modelagem 50 min
- Banho ou envolvimento**

Ritual “Sarmentos de amor”
½ DIA (PARA CASAL)

- Tratamento de rosto à escolha (50 min)*
- Modelagem Caudalie com vela (para casal)
- Banho Barrica (para casal)

Ritual Vinothérapie
½ DIA

- Tratamento de rosto assinatura
ou qualquer outro tratamento de rosto 50 min*
- Banho à escolha
- Envolvimento à escolha

* Exceto Tratamento Premier Cru 50 min.
** Em função das disponibilidades.

7

Ritual 100% uvas
½ DIA

- Tratamento de rosto Vinosource
ou qualquer outro tratamento de rosto 50 min*
- Esfoliação Crushed Cabernet ou Esfoliação Divina
- Modelagem Pulpe Friction
ou qualquer outro modelagem 50 min

Ritual do escanção

½ DIA (IDEALMENTE PARA HOMENS)

- Tez aveludada
- Esfoliação Divina
- Modelagem Vinhateiro
ou qualquer outro modelagem 50 min
- Banho ou envolvimento**

Ritual corpo de sonho
½ DIA

- Esfoliação Crushed Cabernet ou Esfoliação Divina
- Tratamento Adelgaçante Essencial
ou qualquer outro modelagem 50 min
- Banho ou envolvimento**

Ritual “Um dia de estrela
no coração das vinhas”
½ DIA

- Tratamento de rosto Vine[Activ]
ou qualquer outro tratamento de rosto 50 min*
- Esfoliação Crushed Cabernet ou Esfoliação Divina
- Modelagem assinatura
ou qualquer outro modelagem 50 min*
- Banho à escolha
- Envolvimento à escolha
* Exceto Tratamento Premier Cru 50 min.
** Em função das disponibilidades.
Terá livre acesso ao hammam, às salas de repouso e ao banho termal durante o seu dia ou meio-dia de
tratamento. Os tratamentos não podem ser alterados e são escolhidos em função das disponibilidades do Spa.
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A carta dos tratamentos
“ Tratamentos únicos no mundo, para
momentos de relaxamento absoluto. ”
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Tratamentos de rosto
Os nossos tratamentos de rosto são a aliança única das nossas patentes
obtidas da videira e das mais recentes técnicas de instituto. Pelas mãos
das nossas terapeutas, descubra um programa completo de tratamentos
para uma pele mais firme, mais saudável e mais bonita.

“Grand soin” de rosto Caudalie
PERSONALIZADO
50 MINUTOS

Este tratamento inteiramente manual e adaptado às necessidades
é adequado a todos os tipos de pele. Alisa os traços e ilumina
verdadeiramente a tez graças a uma longa massagem relaxante,
acelera a renovação celular e melhora a textura da pele. O rosto
fica repousado, a tez fica fresca e luminosa.
À escolha: Resveratrol [Lift] (firmeza),Vine[Activ] (antirrugas),
Vinoperfect (luminosidade),Vinosource (hidratante),Vinopure
(purificante), Eau de Beauté (revitalizante) ou Tratamento
de rosto assinatura.

Instant lift Vinosculpt
EFEITO LIFTING
80 MINUTOS

Este tratamento revolucionário combina o melhor do savoir-faire
Caudalie com tecnologias de ponta para oferecer um efeito lifting
e rejuvenescimento imediato. O rosto irradia juventude e vitalidade.
Ideal em cura para resultados duradouros.
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Tratamento Premier Cru
ANTIENVELHECIMENTO GLOBAL
50 OU 80 MINUTOS

Supremo ritual de beleza para resultados sem precedentes.
Uma longa modelagem alisadora, associada a um inovador derma-roller,
vão permitir que a sua pele reencontre a juventude e luminosidade.
A aplicação de uma máscara enriquecida em Resveratrol precede
a aplicação de Premier Cru O Creme, verdadeira quintessência
dos melhores ativos patenteados Caudalie. O rosto fica radioso de
juventude e de vitalidade. As rugas e as rídulas são visivelmente atenuadas.

Tratamento contorno dos olhos Premier Cru
ALISAMENTO
20 MINUTOS

Este tratamento específico para o contorno dos olhos é o ideal para
restituir ao olhar toda a sua luminosidade. Uma delicada modelagem,
seguida da aplicação de uma máscara concentrada em ativos
antienvelhecimento, alisa os traços, ajuda a reduzir visivelmente
as olheiras e atenua de imediato os papos. O contorno dos olhos
é realçado e o olhar sublimado.
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Esfoliações e modelagem
Todas as nossas modelagens são realizadas com óleos essenciais
e óleo de grainhas de uva, ultrafino, reconhecido pelas suas virtudes
nutritivas e suavizantes.

Esfoliação
ESFOLIANTE
35 MINUTOS

A esfoliação de culto do Spa Vinothérapie, o ínicio ideal para os seus
tratamentos. Para repor a luminosidade e a suavidade da sua pele,
Caudalie desenvolveu duas receitas exclusivas, mistura fresca de óleo de
uva e de açúcar mascavado, associados a grainhas
de uva, mel e 6 óleos essenciais adelgaçantes ou Óleo Divino Caudalie.
A pele fica limpa, afinada e perfeitamente lisa.
À escolha: Esfoliação Crushed Cabernet (adelgaçante) ou Esfoliação
Divina (hidratante).

Modelagem Caudalie
PERSONALIZADA
50 OU 80 MINUTOS

A massagem com assinatura por excelência. Momento de relaxamento
absoluto, alivia as tensões e redinamiza as energias.
À escolha: Modelagem assinatura (relaxante ou tonificante),
Modelagem Vinhateiro (tonificante), Cuidado Essencial Adelgaçante
(adelgaçante), Drenagem Sarmentos de Videira (desintoxicante),
Modelagem Desportiva (tonificante), Modelagem Eau de Beauté
(revitalizante), Modelagem Mulher Grávida (relaxante),
Modelagem Pulpe Friction com uvas frescas (hidratante),
Modelagem Divino (relaxante).
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Modelagem craniana
RELAXANTE
20 MINUTOS

A colocação das mãos sobre o crânio visa soltar os bloqueios energéticos
e favorece o relaxamento. Reações simultâneas em todo o corpo
permitem reequilibrar o conjunto das energias do sistema nervoso.

Reflexologia plantar
ANTI-STRESSE
20 OU 50 MINUTOS

Ao estimular certas zonas de reflexos na planta dos pés, este método
permite regular os fluxos de energia do seu corpo, melhorar os
sistemas linfático e circulatório, e eliminar as toxinas.

Tratamento das mãos ou pés
com uvas frescas
HIDRATANTE
50 MINUTOS

Um tratamento único para sublimar as mãos ou os pés, até à ponta
das unhas! As unhas são limadas, depois friccionadas com polpa de
uva fresca para um efeito hidratante e branqueador excecionais.
O tratamento de beleza prossegue com uma esfoliação e a aplicação
de uma máscara. A seguir, uma massagem relaxante nas mãos finaliza
este momento de relaxamento absoluto.
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Banhos e Envolvimentos
Estes tratamentos emblemáticos, com extratos de uva, de vinha vermelha
e de óleos essenciais, ajudam a descongestionar os tecidos através da
drenagem e da ativação da circulação proporcionando um momento
excecional de relaxamento.

Banho
RELAXANTE
15 MINUTOS

Enriquecido com bagaço de uva ou extratos de videira vermelha,
este banho de hidromassagem oferece todos os benefícios da videira.
À escolha: Banho com videira vermelha (drenante) ou Banho com
bagaço de uva (esfoliante).

Envolvimento
RELAXANTE
15 MINUTOS

Aplicação morna de ativos provenientes da videira com benefícios
purificantes ou hidratantes, este tratamento muito envolvente oferece
conforto e relaxamento a todo o corpo.
À escolha: Envolvimento Mel & Vinho (hidratante) ou Envolvimento
Merlot (purificante).
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Os nossos Spas no mundo
“ Descubra os nossos refúgios de
bem-estar em locais excecionais. ”
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França

Spa Vinothérapie
Les Sources de Caudalie
Chemin de Smith Haut Lafitte
33650 Bordeaux-Martillac
France
+33 5 57 83 82 82
vino@caudalie.com

Horários de abertura do Spa:
Segunda-feira, das 10h às 19h
De terça a sábado, das 9h às 19h
Ao domingo, das 9h às 13h
Situado a 20 minutos de Bordéus

CHÂTE AU

SMITH H AUT LAFIT TE
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Spa Vinothérapie
Les Étangs de Corot
53-55, rue de Versailles
92410 Ville d’Avray
France
+33 1 41 15 37 70
spa@etangs-corot.com

Horários de abertura do Spa:
De segunda-feira a domingo,
das 10h às 20h
Situado a minutos de Versalhes
e a 20 minutos de Paris
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Estados Unidos

L’Appartement
Caudalie Spa
819 Madison Avenue, 4e andar
Entre as ruas 68 e 69
New York, NY 10065 USA
+1 212 265 3182
caudaliespa@caudalie-usa.com

24

Horários de abertura do Spa:
De segunda-feira a sábado,
das 10h às 19h
Domingo, das 11h às 18h

Espanha

Spa Vinothérapie
Hotel Marqués de Riscal
Calle Torrea, 1
Elciego 01340, España
+34 945 180 888
spa.marquesderiscal@
luxurycollection.com

Horários de abertura do Spa:
De segunda a quinta-feira, das 10h às 20h
Sexta-feira e sábado, das 10h às 21h
Domingo, das 10h às 20h
Situado a 1h30 de Bilbau
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Portugal

Spa Vinothérapie
Hotel The Yeatman
Rua do Choupelo (Sta. Marinha)
4400-088 Vila Nova de Gaia,
Porto, Portugal
+351 22 013 3118
spa.reception@theyeatman.com
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Horários de abertura do Spa:
De segunda a quarta-feira,
das 10h às 20h
De quinta-feira a domingo,
das 10h às 21h

Spa Vinothérapie
Hotel L’AND Vineyards
Estrada Nacional 4,
7050-031 Montemor-O-Novo,
Portugal
+351 266 242 400
reservas@l-and.com

Horários de abertura do Spa:
De segunda-feira a domingo,
das 9h às 21h
Situado a 1h de Lisboa
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Canadá

Miraj Hammam Spa
by Caudalie
Fifth Floor,
188 University Avenue, Toronto
Canada M5H 0A3
+ 1 647 253 5770
info@mirajcaudaliespa.com
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Horários de abertura do Spa:
De segunda-feira a sábado,
das 9h às 21h
Domingo, das 9h às 19h

Turquia

Spa Vinothérapie
Hotel Les Ottomans
Muallim Naci Cad. No: 68
34345 Kurucesme, Istanbul
Türkiye
+90 212 359 15 33
spa@lesottomans.com

Horários de abertura do Spa:
De segunda a sexta-feira,
das 7h às 22h
Sábado e domingo,
das 8h às 22h
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Condições gerais de venda
REGISTO
Sugerimos que chegue ao Spa 15 minutos antes da hora marcada para o seu
tratamento. Se preferir, pode usar a sua roupa interior durante os tratamentos.
No entanto, todas as nossas Vinoterapeutas são altamente competentes e asseguram
perfeitamente a sua intimidade. Em caso de atraso, a duração do tratamento deverá ser
encurtada no tempo do seu atraso por respeito pelos clientes seguintes.

DURAÇÃO DA ESTADIA
A eficácia ideal de uma cura obtém-se em 6 dias. No entanto, propomos rituais de
descoberta dos nossos Spas Vinothérapie de meio-dia ou de um dia.

AS CRIANÇAS
As crianças com menos de 16 anos não são admitidas no interior do Spa Vinothérapie.

AS MULHERES GRÁVIDAS
Alguns tratamentos são desaconselhados durante a gravidez. Recomendamos que peça
o conselho do seu médico e que nos informe da sua gravidez quando fizer a reserva
dos tratamentos. Para as futuras mamãs, propomos tratamentos de rosto e/ou uma
modelagem especial mulher grávida. O ritual 100% uvas também pode
ser adaptado ao estado de gravidez.

RESERVAS
Recomendamos-lhe que reserve os seus tratamentos Spa com um mês de
antecedência.Todas as marcações são registadas com o número do seu cartão de
crédito. Agradecemos que nos contacte com 48 horas de antecedência em caso de
alteração ou de anulação. Ultrapassado este prazo, será faturado na totalidade.
Os tratamentos deverão ser pagos diretamente na receção do Spa. No Spa
Vinothérapie Les Sources de Caudalie, pedimos-lhe uma reserva mínima de um
tratamento de 50 min por pessoa em dias de semana e de 3 tratamentos em meio-dia
aos fins de semana e feriados, de modo a garantir mais intimidade e calma no nosso
Spa. Os tratamentos dos nossos rituais e curas não são alteráveis e são escolhidos
em função das nossas disponibilidades. O acesso ao banho termal e ao hammam
é oferecido a partir de 160€ de tratamentos por pessoa e por meio-dia.

VOUCHER PRESENTE
Propomos-lhe vouchers presente válidos 12 meses para 1 ritual ou 1 cura.
Podem ser enviados pelo correio ou levantados na receção dos nossos Spas. Os vales
de oferta também são disponibilizados no nosso site internet www.caudalie.com.

Informações práticas
CONSULTA MÉDICA
Em caso de problemas de saúde, pedimos-lhe um atestado médico.

QUE EQUIPAMENTO PREVER?
Roupões, chinelos e toalhas de banho são fornecidos por nós. Traga apenas o seu fato
de banho.

TÁXI
Reserva a pedido.
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