


ANANTARA SPA – TIVOLI ECORESORT PRAIA DO FORTE

 

A essência da filosofia Anantara, “infinito”, tem origem no sânscrito antigo e é perfeitamente 
retratada em cada um dos nossos Spas. Com raízes na bonita Tailândia, o alcance global 
do Anantara agora se estende aos destinos mais exóticos do mundo. 

A busca por soluções naturais está expressa na crescente curiosidade sobre conceitos antigos de 
saúde beleza. Desfrute de tratamentos inspirados na cultura tradicional brasileira, Península 
Arábica e técnicas de massagem tailandesas. Alivie músculos doloridos e purifique o corpo 
e a mente com uma experiência tradicional. Afague sua pele e desperte seus sentidos com 
elixires terapêuticos impregnados de óleos preciosos e outros elementos nativos raros. 
As práticas holísticas, desfrutadas em um Spa elegantemente exótico, criam um refúgio contra 
o estresse e as pressões do dia a dia. 

Ao entrar em nosso Spa hoje você terá embarcado em um jornada de bem-estar holístico. 
A dedicação do Anantara às crenças de saúde natural consagradas de nossa filosofia lhe convida 
a realizar essa jornada. Relaxe com terapias que oferecem equilíbrio perfeito e serenidade. 
Esqueça o tempo e a pressão e nos deixe criar tratamentos e pacotes que atendam unicamente 
à sua saúde e seus ideais de beleza. 

Entre no mundo do Anantara e vivencie um luxo excepcional em cenários de tirar o fôlego. 

Deixe suas preocupações se dissiparem e sua jornada sensorial começar… 

No Anantara Spa, as melhores jornadas não são ditas, são sentidas.

The essence of Anantara philosophy, ‘without end’, stems from ancient Sanskrit origins and is 
perfectly portrayed in every one of our spas. With roots in the beautiful country of Thailand, 
Anantara’s global reach now extends to the most exotic destinations around the world. 

A yearning for ageless, natural remedies is expressed by growing curiosity for ancient health 
and beauty concepts. Indulge in treatments inspired by the traditional Brazilian culture, Arabian 
Peninsula retreat and Thai massage technique. Soothe aching muscles and cleanse body and 
mind with a traditional experience. Lavish your skin and awaken your senses with therapeutic 
elixirs infused with precious oils and other rare indigenous elements. While enduring holistic 
practices, enjoyed within an elegantly exotic Spa setting, generate a sensual retreat from everyday 
stresses and strains. 

By entering our spa today you have embarked upon a path of holistic wellbeing. Anantara’s 
dedication to the time-honored, natural health beliefs of our ancient philosophy invites you 
to fulfill this revitalizing journey. Unwind with therapies that o�er perfect balance and serenity. 
Relinquish time and pressure, and let us tailor treatments and packages that respond uniquely 
to your health and beauty ideals.

Step into the world of Anantara and experience exceptional luxury in breathtaking surroundings.

Let your cares slip away and your sensual journey begin…

At Anantara Spa, the greatest journeys are felt, not told.



JORNADAS DO ANANTARA SPA – EXPERIÊNCIAS EXCLUSIVAS 

ANANTARA SPA JOURNEYS - SIGNATURE EXPERIENCES 

ELEMENTO PRAIA DO FORTE

ELEMENT OF PRAIA DO FORTE

O Anantara Spa descobre os benefícios dos ingredientes botânicos como a argila 
verde enriquecida com antioxidantes. A máxima nutrição dos produtos ricos em 
manteiga de karité e mel, selecionados para assegurar o melhor resultado na 
formulação do tratamento. Coloque sua beleza e bem-estar nas mãos de terapeutas 
altamente qualificados e intuitivos e desfrute de um cuidado especial que oferece
rejuvenescimento, relaxamento e uma sensação de bem- estar.

Anantara Spa discover benefit of Ocean & Land botanical ingredients such as 
antioxidant enrich of green clay. Ultimate nourishment of olive, nutrient rich of 
shea butter and honey the selected fresh to use and ensure the maximum benefit 
of treatment formulation. Place your beauty and wellness need in the hands of
highly trained and intuitive therapists and experiences exceptional pampering 
that deliver rejuvenate, relaxation and a sense of wellbeing.

A favorite Dende body mask combination of hot oil with herbal poultices especially 
developed for deep relaxation and well-being. Raise and stimulate all your channels 
of perception.

Uma máscara corporal de dendê combina óleo quente com pindas de ervas
especialmente desenvolvidas para relaxamento profundo e bem-estar. Desperte e 
estimule seus canais de percepção.

RITUAL REAL
ROYAL RITUAL

Honey is a powerful and natural ally, rich in minerals, natural enzymes and vitamins 
that nourish, clean and eliminate the skin’s toxins. Pamper your skin with a potent 
rejuvenating treatment.

O mel é um aliado poderosíssimo e natural, pois ele é rico em minerais, enzimas 
naturais e vitaminas que nutrem, limpam profundamente e eliminam as toxinas da 
pele. Presenteie sua pele com um poderoso rejuvenescedor.

OCEAN REJUVENATE  

Begin with Sea salt body exfoliation before cocooning in a warm green clay mask 
containing mineral rich. Experience a scalp massage as the healing clay draws out 
impurities and promotes detoxification, cellutox body massage work out with super 
lifting benefit of detoxifying herbal oil leaves the skin felt tightening and firm.

Comece com uma esfoliação corporal com sal marinho antes de se envolver em 
uma máscara de argila verde morna, rica em minerais. Experimente uma massagem 
no couro cabeludo enquanto a argila retira as impurezas e promove um detox. 
A massagem corporal Cellutox tem efeito lifting e os óleos de ervas desintoxicantes 
deixam a pele firme.



 

RITUAL ORIENTAL TAILANDÊS 

ORIENTAL THAI RITUALS

COMPRESSA TAILANDESA DE ERVAS

THAI HERBAL COMPRESS 

An ancient old age time, Thai people have used the natural healing properties of local herbs, 
trees, flowers and fruits to purify and rejuvenate their bodies & minds. The journey to 
purification of the spirit is achieved by combining these rich earthy ingredients into secret 
remedies passed down from generation to generation. Anantara Spa is privileged to have 
been able to preserve some of these traditions from the Ancient Kingdom of Thailand in a 
luxurious selection of natural body treatments for your enjoyment. Treatments are specifically 
designed to combine the healing properties of natural local ingredients with Thai expert 
touch to enhance your feeling of wellness.

This traditional Thai herbal therapy begins with the application of a warm herbal poultice 
and is followed by a full body massage.

Esta terapia tailandesa tradicional começa com a aplicação de pindas de ervas aquecidas, 
seguida por uma massagem corporal completa.

THAI YOGA TRADICIONAL

TRADITIONAL THAI YOGA MASSAGE

Esta técnica específica, transmitida através de gerações, é conhecida por muitos como 
“yoga passiva” já que oferece o máximo de trabalho corporal. Deixe que nossos terapeutas 
especializados tirem toda tensão, permitindo que você desfrute dos benefícios oferecidos 
pelo alongamento, flexibilidade e vitalidade.

This specific technique, passed down through the generations, is known to many as 
‘passive yoga’ as it o�ers the ultimate body workout. Let our expert therapists 
take all the pressure away, allowing you to enjoy a wealth of stretching, flexibility 
and vitality benefits.

Os tailandeses tem, desde a antiguidade, usado as propriedades curativas naturais de 
ervas, árvores, flores e frutas locais para purificar e rejuvenescer seus corpos e mentes. 
A jornada para purificação do espírito é alcançada ao combinar esses ricos ingredientes 
para criar remédios secretos que são passados de uma geração a outra. O Anantara Spa 
é privilegiado por poder preservar algumas dessas tradições do Antigo Reino da 
Tailândia em uma luxuosa seleção de tratamentos corporais naturais. Os trata-
mentos são especialmente desenhados para combinar as propriedades curativas dos 
ingredientes naturais locais com o toque de expertise tailandês para aumentar sua sensação 
de bem-estar.



REVITALIZAÇÃO ORIENTAL PARA OS PÉS

ORIENTAL FOOT REVIVER

Uma arte curativa natural baseada no princípio de que existem reflexos 
nos pés que correspondem a cada parte, glândula e órgão do corpo. 
Auxilia na função natural das áreas do corpo relacionadas, promovendo 
a melhora da saúde e reduzindo o estresse.

A natural healing art based on the principle that there are reflexes in the 
feet which correspond to every part, gland and organ of the body. 
Aiding in the natural function of the related areas of the body, promoting 
better health and reducing stress.

EXPERIÊNCIAS PARA CASAIS

COUPLE EXPERIENCES

Compartilhe um relaxamento profundo e um tempo a sós com uma 
pessoa especial. Desfrute de massagens lado a lado enquanto você se 
desconecta e reconecta com aquela pessoa especial. Nossas experiências 
para casais trazem uma sensação de proximidade e harmonia.

Share deep relaxation and time alone with your special someone. 
Enjoy side-by-side massages while you disconnect to reconnect with 
that special someone. Our couples experiences bring a sense of 
closeness and harmony while indulging in side-by-side treatments of 
your choice.

FUGA A DOIS

GETAWAY FOR TWO

Massagem criada com uma técnica especial que se adequa ao físico 
das mulheres e dos homens; para a mulher são usados movimentos longos 
baseados nas técnicas de drenagem linfática enquanto no homem 
as tensões musculares são liberadas com uma massagem profunda. 
O Anantara Spa cria o ambiente perfeito para combinar com este 
momento mágico para casais.

Massage design with a special technique to suite the physical of 
the lady and the gentlemen, for the lady will use of long stroke base on 
lymphatic drainage technique while the gentlemen will felt muscle 
tension are release with intense deep tissue massage. Anantara Spa 
design perfect couple luxury spa ambiance to match a quality time 
for couples.

O AROMA DO ROMANCE

THE SCENT OF ROMANCE

Entre em um refúgio encantador especialmente criado para vocês dois 
com aroma de óleos florais românticos. Sua jornada inclui esfoliação 
corporal hidratante seguida de massagem personalizada com óleos e 
um tratameto facial de alto desempenho. Complete sua experiência a 
dois com um chá de ervas para refrescar.

Step into an enchanting retreat especially created for you two with scent 
of romanctic flower oils, Your journey will include with hydrate skin body 
exfoliation followed by tailor made Romace oils body massage, a high 
performance of facail and compleat your couple exprerice with herbal tea 
to refresh in your relaxing traquality.

EXPERIÊNCIAS PARA A FAMÍLIA

FAMILYs EXPERIENCES

PARA CRIANÇAS
•Massagem para as mãos
•Massagem corporal
•Hidratação capilar

FOR KIDS
•Hand massage
•Body massage
•Hair moisturizer

MASSAGEM PARA GRÁVIDAS

MOTHER TO BE MASSAGE

A massagem em grávidas é uma forma maravilhosa de preparar uma 
mãe para o nascimento de seu bebê. A futura mãe merece ser mimada 
em um programa especial criado para relaxamento, cuidado e bem-estar.

Massaging mothers to be is a wonderful way to prepare them for 
childbirth. Mothers to be deserve to be pampered in a special program 
created for relaxation, care and wellbeing.



TRATAMENTOS CORPORAIS
 

BODY TREATMENT  

Cuide-se da cabeça aos pés com os lendários tratamentos corporais do Anantara. 
Esta experiência rejuvenescedora usando uma seleção de tratamentos corporais vai lhe deixar 
sentindo-se purificado, refrescado e revitalizado.

Spoil yourself from head to toe with Anantara’s legendary body foundations. This rejuvenating
experience using a selection of body pampering treatments that will leave you feeling purified,
refreshed and revitalised.

RITUAL DESINTOXICANTE

DETOXIFYING RITUAL 

 

Puro prazer para a mente e o corpo! Após uma limpeza profunda e esfoliação, 
é aplicada uma máscara corporal, rica em minerais e oligoelementos, deixando a sua 
pele incrivelmente macia e sedosa, completamente relaxada e seu espírito  
tranquilo e sereno.

Sheer bliss for both mind and body! After deep cleansing and exfoliation, a full body 
mask is applied, rich in minerals and trace elements, leaving your skin breathtakingly
soft and silky, totally relaxed and your spirit tranquil and serene.

RITUAL BAIANO DE PURIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO

PURIFY AND REPENISH BAHIA´S RITUAL 

Inspirada nos romances de Jorge Amado, esta hidratação oferece o que a Bahia 
tem de melhor. Esfoliação e máscara à base de coco, mel, cravo e canela oferecem
hidratação, maciez e frescor a sua pele.

Inspired by Jorge Amado’s novel, this hydration brings what Bahia has the best. 
Exfoliation and mask based on coconut, honey, cloves and cinnamon provide your 
skin hydration, softness and freshness.



 

 

MASSAGENS

MASSAGES

Um toque calmante, um suspiro profundo de transformação, o som da serenidade. Nossos 
tratamentos são inspirados na antiga sabedoria de profissionais tailandeses, indonésios e indianos 
e nas inovações da moderna ciência ocidental, uma receita completa para o rejuvenescimento. 
Desfrute da ampla gama de massagens oferecida pelo nosso Spa, cada uma cuidadosamente 
concebida para promover o bem-estar e a autodescoberta. Após uma breve consulta, o seu
terapeuta personalizará a sua opção de massagem.

A calming touch, a deep breath of transformation, the sound of serenity. Our spa treatments are
inspired by the ancient wisdom of Thai, Indonesian and Indian practitioners and the innovations 
of modern western science, a complete recipe for rejuvenation. Indulge in a wide array of blissful
spa massages, each carefully designed to promote well-being and self-discovery. Following a brief
consultation, your therapist will customize your choice of massage.

MASSAGEM EXCLUSIVA ANANTARA

ANANTARA SIGNATURE MASSAGE 

Nossa exclusiva mistura de óleos combinada com movimentos especificamente planejados,
estimula a circulação e promove um relaxamento profundo, enquanto restaura o fluxo de energia, 
ou prana, ao longo dos meridianos.

Our signature blend of oils, combined with purpose-designed movements, stimulates the 
circulation and promotes deep relaxation, while restoring the flow of energy, or prana, along 
the meridian lines.



SAMBA’S MASSAGE

MASSAGEM BALINESA

BALINESE MASSAGE

MASSAGEM SAMBA

Incorporando o trabalho em pontos de pressão ao longo do corpo usando a palma 
das mãos e o cotovelo para estimular a circulação sanguínea, liberar a tensão 
muscular e melhorar os níveis de energia do corpo.

Incorporating pressure point work throughout the body using palm and elbow 
pressure to stimulate blood circulation, release muscle tension and enhance the body’s 
energy levels.

Neste estilo autêntico de massagem influenciado por tradições milenares, os terapeutas 
usam óleo floral essencial junto com a pressão das palmas e técnicas de alongamento 
para aliviar a tensão e melhorar a circulação, e desta maneira criar ondas de alívio muscular.

In this authentic massage style influenced by ageless traditions, therapists use Indonesian 
Floral Essential Oil together with palm pressure and stretching techniques to relieve tension 
and improve blood flow, and in turn create waves of muscle relief.

MASSAGEM ESPORTIVA PROFUNDA

DEEP TISSUE SPORT MASSAGE

Uma massagem poderosa concebida para aliviar a tensão profunda e o estresse 
muscular. Técnicas especializadas concentram em áreas alvo específicas para aliviar 
desconfortos comuns como torcicolos, dor lombar e ombros doloridos e tensos. 

A powerful massage designed to alleviate deep-seated tension and muscular stress. 
Specialized techniques concentrate on specific areas of concern to alleviate common 
discomforts such as a sti� neck, painful lower back pain and sore, tight shoulders.



 

MASSAGEM AROMÁTICA ANTIESTRESSE

STRESS RELEASE AROMATIC MASSAGE

Usando uma combinação de movimentos e técnicas de acupressão, e a mistura de
óleos exclusiva de sua escolha, esta massagem suave é o tônico perfeito para uma
mente agitada ou um corpo cansado.

Using a combination of strokes and acupressure techniques, and the specially
blended signature oil of your choice, this gentle massage is the perfect tonic 
for a busy mind or stressed out body.

PEDRAS QUENTES 

AROMA HOT STONE BACK MASSAGE

Esta massagem incorpora o calor penetrante e envolvente dos óleos essenciais 
puros, espalhados pelas costas usando pedras tibetanas naturalmente aquecidas para 
liberar a tensão acumulada que fica retida no tecido muscular.

This indulgent massage incorporates the penetrating and alluring warmth of 
pure essential oils,smoothed over the back of the body using natural heated
Tibetan stones to release the stored tension that is held within muscular tissue.



TRATAMENTOS FACIAIS  

FACIALS

SEMPRE BONITA & JOVEM

ALWAYS BEAUTIFUL & YOUNG TREATMENT

Anti-age facial treatment especially to help fill deep wrinkles, smooth expression lines 
and stimulate cell renewal and improve skin texture, minimizing the e�ects of time. 
This treatment still promotes the lasting lifting e�ect with muscle relaxant inhibitory 
substances, increasing the firmness of the skin and rescuing the shine lost with age.

Cada tratamento é único. Depois de uma análise da sua pele, o terapeuta criará um 
tratamento facial personalizado que combine com você. O profissional irá adaptar os 
movimentos e os produtos às suas necessidades e desejos. A conversa sobre o seu estilo 
de vida, rotina de cuidados da pele e expectativas vai ajudar o terapeuta a decidir 
que tratamento será realizado.

Every Treatment is unique. After a skin analysis your therapist will create a tailored 
facial treatment tosuit you. The Spa Care Professional will adapt the movements and the 
products to your needs and wishes. A discussion on your life style, skin care routine and 
expectations will help the therapist to decide on what treatment to perform.

Tratamento facial anti-idade para ajudar a preencher rugas profundas, suavizar 
l inhas de expressão, estimular a renovação celular e melhorar a textura 
da pele, minimizando os efeitos do tempo. Este tratamento também promove o 
efeito lifting duradouro com substâncias inibidoras do relaxamento muscular, aumentando 
a firmeza da pele e resgatando o viço perdido com a idade.



  

TRATAMENTO ILUMINADOR

ILUMINATE´S TREATMENT

Tratamento intensivo iluminador com ação antioxidante exclusiva para todos os tipos de pele 
com vitamina C e extrato de romã, rico em vitaminas e polifenóis.

Intensive illuminating treatment with unique antioxidant action for all skin types with Vitamin
C and Pomegranate Extract rich in vitamins and polyphenols.

TRATAMENTO MASCULINO

GENTLEMAN´S TREATMENT 

A pele dos homens também merece um cuidado especial, com atenção exclusiva ao equilíbrio da
oleosidade, foliculite, acne e sensibilidade. O tratamento tem ação anti-inflamatória, bactericida,
calmante e regenera sua pele.

  

  

TRATAMENTO REIDRATANTE

RECOVERING WATER TREATMENT

Tratamento hidrodinâmico com hidratação máxima da pele que age para proteger contra a perda
prematura de água causada por agressões externas e exposição solar.

Hydrodynamic treatment with maximum hydration of the skin that acts to protect against 
the premature loss of water caused by external aggressions and sun exposure.

TRATAMENTO REVITALIZANTE

RESTORING VITALITY TREATMENT

Tratamento hidratante, remineralizante e anti-idade que ativa as defesas naturais da pele
ao estimular a síntese do colágeno e eliminar toxinas.

Nourishing, remineralizing and anti-aging treatment that activates the skin’s natural 
defenses by stimulating collagen synthesis and eliminating toxins.

Men’s skin also deserves special care, with exclusive attention to the balance of their oiliness, 
problems of folliculitis, acne and sensitivity. The treatment has anti-inflammatory, antibacterial, 
soothing action and regenerates your skin.



 

TRATAMENTOS COMPLEMENTARES

Para completar a sua experiência no Anantara Spa, os seguintes procedimentos de 30 minutos 
foram selecionados cuidadosamente para complementar seus tratamentos de Spa. Estes 
procedimentos não podem ser reservados separadamente e devem ser adicionados a um 
dos tratamentos listados.

To complete your experience at Anantara Spa, the following 30minute add-ons have been 
carefully selected to complement your spa treatments. These treatments cannot be booked 
separately and must be added to one of the treatments listed.

ENHANCEMENTS

•REVIGORANTE FACIAL

•MASSAGEM DO COURO CABELUDO

•APLICAÇÃO DE ERVAS TAILANDESAS

•APLICAÇÃO DE PEDRAS QUENTES

•MASSAGEM NAS COSTAS

•MASSAGEM DOS PÉS

•PICK ME UP FACIAL
•SCALP MASSAGE
•THAI HERBAL COMPRESS APPLICATION
•WARM STONE APPLICATION
•BACK MASSAGE
•FOOT MASSAGE



INFORMAÇÕES DO SPA  

SPA ETIQUETTE 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

HOURS OF OPERATION

O Anantara Spa funciona diariamente das 9h às 21h  
Anantara Spa is open daily from 09am to 21pm daily.

RESERVAS 

RESERVATIONS

To ensure you secure the time you prefer we recommend booking in advance. 
Please dial 3800 or visit the spa, and one of our receptionists will be able to assist you.

Para ter certeza de que será atendido no horário de sua preferência recomendamos 
que faça a reserva antecipadamente. Favor discar 3800 ou visitar o Spa, onde 
uma de nossas recepcionistas poderá ajudá-lo.



QUESTÕES DE SAÚDE

 

HEALTH CONCERNS

COMPORTAMENTO
 BEHAVIOUR

CHEGADA AO ANANTARA SPA 
SPA ARRIVAL

POLÍTICA DE CANCELAMENTO 
CANCELLATION POLICY

VESTUÁRIO E OBJETOS DE VALOR  
SPA ATTIRE AND VALUABLES

 OS PRODUTOS 
THE PRODUCTS

VALE-PRESENTE

 

GIFT VOUCHER

INFORMAÇÃO ADICIONAL 
ADDITIONAL INFORMATION 

Os hóspedes acima de 16 anos são bem-vindos no Spa.
Todos os preços são em reais (BRL).

Para reservas:
+55 71 3676-4000 ramal: 3800 
ou e-mail: spa.tepf@tivolihotels.com

Guests above the age of 16 are welcome in the Spa.
All rates are in Real (BRL).

To book your Spa Indulgence: 
+55 71 3676-4000 Extension line: 3800 
or email: spa.tepf@tivolihotels.com

 

Pedimos que chegue com 15 a 30 minutos de 
antecedência. Isto permitirá que o check in seja 
feito com tranquilidade e lhe dará a oportunidade 
de relaxar antes do seu tratamento. 
Atrasos incorrerão na redução do tempo do tratamento. 
Telefones celulares e fumar não são permitidos no 
Spa em nenhum momento.

You are encouraged to arrive 15 – 30 minutes 
prior to your treatment time. This will allow 
for a smooth check in and the opportunity to 
relax before your treatment. Late arrivals will 
be subject to reduced treatment times. Mobile 
phones and smoking are not permitted in the 
spa at any time.

Caso precise cancelar ou remarcar seu tratamento 
no Anantara Spa, pedimos um mínimo de seis 
horas de antecedência para evitar a cobrança 
de 100% do seu tempo de tratamento.

Should you need to cancel or rebook your Anantara 
Spa treatment, we do require a minimum of Six hours’ 
notice to avoid being charged 100% for your treatment 
time.

Ao chegar ao Anantara Spa para seus tratamentos, você 
receberá um roupão e chinelos assim como um armário 
para guardar seus pertences. Recomendamos que todos 
os valores sejam deixados em seu apartamento ou suíte 
já que o Anantara Spa não se responsabiliza por itens 
perdidos.

PROFISSIONAIS DO SPA
SPA CARE PROFESSIONAL

O Anantara Spa emprega apenas os melhores 
profissionais. A qualificação contínua é assegurada
através de programas de treinamento regulares.

When you arrive for your treatments you will be provided 
with a spa robe and slippers as well as a locker to place 
your belongings. We recommend you leave all valuables 
in your room or suite as Anantara Spa Tivoli does not 
assume responsibility for lost items.

Grávidas e pessoas com problemas de saúde ou alergias 
pré-existentes, por favor, consultem um médico antes de 
reservar qualquer tratamento ou usar as instalações do 
Spa. Por gentileza, informe ao terapeuta do Spa sobre 
sua condição antes do início do tratamento. Isso garante 
a sua segurança antes de qualquer tratamento.

If you are pregnant or have any pre-existing conditions 
or allergies, please consult a doctor before booking any 
spa treatments or using the spa facilities. Kindly advice 
your spa care professional before your treatment commences. 
This will ensure your safety before having any treatments.

Não toleramos nenhum tipo de assédio sexual ou 
comportamento agressivo com os membros de nossa 
equipe. Qualquer forma de assédio verbal, físico ou 
sexual resultará em medidas legais.

We do not tolerate any sexual harassment or 
aggressive behavior towards our team members. 
Any form of verbal, physical or sexual harassment 
will result in legal action.

Anantara Spa, Tivoli employs only the finest professionally 
accredited Spa care professionals. Continued education 
is assured through regular training programs.

O Anantara Spa oferece uma variedade de produtos de 
marcas internacionalmente reconhecidas. Seu profissional 
do Spa recomendará a linha de produtos que mais se 
adequa às suas necessidades específicas. Por favor, observe 
que os produtos comprados não são reembolsáveis.

Anantara Spa o�ers a number of internationally respected 
brands. Your Spa care professional willrecommend the 
product range most suited to your specific requirements. 
Kindly note that products purchased are non-refundable.

Escolha um pacote de tratamento existente ou fique à 
vontade para criar o seu próprio. Um vale-presente do 
Spa é o presente ideal não apenas para os fãs de Spa, 
mas também para amigos e entes queridos que precisam 
ser mimados! Dê uma olhada em nosso menu de tratamentos 
e faça a sua escolha. O vale-presente pode ser comprado 
na recepção do Spa. Todo vale-presente precisa ser 
apresentado no momento da reserva e não é reembolsável 
e nem pode ser trocado por um valor em dinheiro.

Select an existing treatment package or feel free to design 
your own. A Spa gift voucher is the ideal gift for not 
only the Spa enthusiast, but also for friends and loved 
ones in need of supreme pampering! Browse through 
our treatment menu to make your selection. Spa gift 
vouchers may be purchased at the Spa Reception. All 
gift vouchers must be presented at the time of the 
booking and are non-refundable and cannot be exchanged 
for cash value.



Anantara Spa Praia do Forte
Tivoli Ecoresort Praia do Forte

Av. do Farol, s/n Praia do Forte 
Bahia | Brasil

T: +55 71 3676 3800 
E: spa.tepf@tivolihotels.com

tivolihotels.com


