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M A S  S A L A G R O S  E C O R E S O R T

Reservas: 935 656 060 Vallromanes
www.massalagros.com

AIRE ESSENTIALS

Llistat de preus
clients hotel

Totes les nostres experiències inclouen The Ancient Thermal Bath

The Ancient Thermal Bath
Recorregut termal lliure per: Caldarium (40°), Frigidarium (16°), Tepidarium (36°),
Balneum (Bany de Mil Dolls), Laconicum (Bany de Vapor) i Flotarium (Bany de Sal)

The Ancient Thermal Bath & 15’ Relaxing Massage 90 min 

The Ancient Thermal Bath & 30’ Relaxing Massage 120 min 

The Ancient Thermal Bath & 45’ Relaxing Massage  120 min 

The Ancient Thermal Bath & 60’ Relaxing Massage 135 min 

The Floating Ritual 120 min 
30 min de massatge relaxant a l’aigua

The Ultimate Blossom Experience 120 min
30 min d’exfoliació amb diferents textures �orals, sobre pedra de marbre calent

The Athlete Ritual | 120 min
60 min de massatge esportiu profund

The Holistic Ritual 30’ Massage 120 min
45 min de tractament amb exfoliació corporal sobre pedra de marbre calenta i massatge relaxant

The Holistic Ritual 45’ Massage 120 min
60 min de tractament amb exfoliació corporal sobre pedra de marbre calenta i massatge relaxant

The Argan Massage 150 min
75 min de massatge corporal relaxant amb oli d’Argània

AIRE SPECIALS RITUALS

Relax en parella 15’  90 min
15 min de massatge relaxant amb uns sucs de fruites inclosos per disfrutar en parella

Relax en parella 30’ 120 min
30 min de massatge relaxant amb uns sucs de fruites inclosos per disfrutar en parella

Relax en parella 45’ 120 min
45 min de massatge relaxant amb uns sucs de fruites inclosos per disfrutar en parella

Relax en parella 60’ 135 min
60 min de massatge relaxant amb uns sucs de fruites inclosos per disfrutar en parella

Words of Love 120 min
30 min de massatge relaxant per a dos, intensi�cat amb oli de sàndal i cristalls temperats d’ametista
amb cava i trufes o sucs de fruita per a refrescar-vos junts

Love Connection 120 min
45 min de massatge relaxant per a dos, intensi�cat amb oli de sàndal i cristalls temperats d’ametista
amb cava i trufes o sucs de fruita per a refrescar-vos junts

AIRE COUPLES SPECIALS



170 €

244 €

M A S  S A L A G R O S  E C O R E S O R T

Reservas: 935 656 060 Vallromanes
www.massalagros.com

NORMES D’ÚS

TORNS

The Himalayan Salt Experience 150 min 
90 min de tractament corporal incloent un embolcall i massatge corporal
amb sal de l’Himalaya

The Four Handed Experience 180 min 
90 min de massatge corporal relaxant a quatre mans incloent exfoliació corporal

· Tots els nostres preus tenen l’IVA inclòs i son vàlids �ns el 30 de juny de 2023.

· Les experiències Couples Specials són exclusivamente per a dos persones.

AIRE SIGNATURE EXPERIENCES

09:001  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00

16:00  17:00  18:00  19:00  20:00  21:002  22:003

1. Dissabtes i Diumenges
2/3. Divendres i Dissabtes

· Recomanem reservar prèviament.

· És imprescindible portar vestit de bany. Si no disposa del mateix, se li facilitarà un sense carrec.

· Al nostre centre, disposa d’un servei gratuït de calçat antilliscant, així com de tovalloles,
    elements de bany i assecador.

· És necessari arribar amb 15 minuts d’anticipació a l’hora d’entrada

· Durant la seva estada als banys, és imprescindible guardar el màxim silenci possible.

· L’ús dels banys està destinat a persones majors de 16 anys i les experiències, a partir dels 18.

· Es prega informar a recepció, així com al personal de tractaments, de qualsevol indicació sobre la seva salut.

· No es recomana l’ús de les instal·lacions a persones amb malalties cardiovasculars.

· Per precaució totes les experiències d’ AIRE es podran gaudir abans i després de l’embaràs,
    però no durant la gestació.

· Totes les experiències inclouen The Ancient Thermal Bath.
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Totes les nostres experiències inclouen The Ancient Thermal Bath


