
TIVOLI SPA
KIDS



30min – 45€

A royalty like treatment, fit for a real princess, this 
massage starts with a luxurious foot cleansing ritual 
and uses gentle techniques and light and relaxing aromas 
that will make them feel like they are in a magical place.

Digno de realeza, para verdadeiras princesas,
esta massagem inicia-se com uma luxuosa limpeza 
de pés e utiliza técnicas suaves e aromas relaxantes, 
que a farão sentir-se num local mágico.

PRINCESS MASSAGE | MASSAGEM DA PRINCESA

30min – 45€

Boys can now relax from their exhausting days of 
playing and having fun, with a fantastic full body 
relaxing massage, using gentle massage techniques 
that will allow them to get ready for another fun day.

Os pequenos feiticeiros podem agora relaxar dos dias 
exaustivos de brincadeira e divertimento, com uma 
fantástica massagem de relaxamento de corpo inteiro 
na qual são utilizadas técnicas e movimentos suaves, 
para mais dias de diversão. 

WIZARD’S MASSAGE | MASSAGEM DO FEITICEIRO



20min – 30€

Treat little hands to a flower petal and sugar hand scrub 
and sweetly scented relaxing hand cream. Top your 
fingertips with the polish color of your choice.

Cuide de mãos pequeninas com um esfoliante de açúcar 
e pétalas de flores, combinado com um doce e relaxante 
creme para as mãos. Termine nas pontas dos dedos com 
a cor de verniz da sua preferência.

FLOWER POWER MINI MANICURE | 
MINI MANICURE FLOWER POWER

Let them fall asleep while enjoying some very relaxing 
foot rubs – just make sure they are not ticklish! 

Deixe-os adormecer enquanto desfrutam de festinhas 
extremamente relaxantes nos pés – certifique-se 
de que não têm cócegas!

20min – 30€

FEET RUBS | FESTINHAS NOS PÉS

An all-natural facial treatment that combines a 
brown sugar scrub, a fun banana/kiwi mask and 
cucumber circles to either use in the eyes, play or eat!

Um tratamento facial 100% natural que combina uma 
esfoliação de açúcar, uma máscara divertida de 
banana/kiwi e rodelas de pepino para os olhos, para 
brincar, ou até comer!

30min – 45€

DOLL’S FACIAL | FACIAL DE BONECA 

30min – 45€

An exciting, yet relaxing head massage with slow 
movements and light pressure points for a complete 
sense of tranquility and wellbeing.

Uma revigorante e relaxante massagem de cabeça 
com movimentos e pressões suaves para uma 
sensação de completa tranquilidade e bem-estar. 

DRAGON’S HEAD MASSAGE | 
MASSAGEM CABEÇA DE DRAGÃO



Terms & Conditions | Termos e Condições

All treatments from this menu are performed by our experienced therapists and meant to be enjoyed by children between 4 and 12 years old. 
Bath robes and slippers are available at Tivoli Spa and will be given inside the treatment room. All children having Tivoli Spa Kids treatments 
must be accompanied by an adult during the treatment. For teens between 12 and 18 years old, our Tivoli Spa regular treatment menu 
applies, and an adult must sign a permission for the treatment to take place. Kindly contact our reception to know more about our Special 
Kid Club offers – offers subject to availability and Kids Club schedule. All prices are inclusive of VAT at current rate. 

Todos os tratamentos deste menu são efetuados pelas nossas experientes terapeutas e destinados a crianças entre os 4 e 12 anos de idade.
Roupões e chinelos estão disponíveis no Tivoli Spa e serão entregues dentro da sala de tratamento. Todas as crianças que receberem 
tratamentos do menu Tivoli Spa Kids deverão estar acompanhadas por um adulto durante todo o tratamento. Para adolescentes entre os 12 e 
18 anos de idade, estão disponíveis todos os tratamentos do menu Tivoli Spa e uma autorização de um adulto será requisitada para a reserva. 
Por favor contacte a receção do Spa para saber mais acerca das ofertas especiais que temos no Kids Club do hotel – sujeito a disponibilidade 
e horário do Kids Club. Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor.

30min – 35€

Enjoy a cup of orange juice while feet are soaked in a 
chocolate milk bath. A feet exfoliation with Orange sugar 
followed by a creamy whipped lotion massage and toe 
colour or natural nail finish.

Delicie-se com um refrescante sumo de laranja enquanto os 
seus pés desfrutam de um banho de leite com chocolate. 
Uma exfoliação para os pés com açúcar e laranja seguida 
de uma massagem com loção hidratante. Termine nas 
pontas dos dedos com a cor de verniz da sua preferência. 

ORANGE CHOCOLATE MINI PEDICURE | 
MINI PEDICURE DE LARANJA E CHOCOLATE

60min – 170€

Spend quality time with your child as you unwind with 
any 60 minutes massage or facial treatment of your 
choice, while your child can mix two special Tivoli Spa
children treatments available.

Aproveite tempo de qualidade com as crianças enquanto 
relaxa com qualquer massagem ou tratamento facial 
de 60 minutos à sua escolha, e a criança combina dois 
tratamentos disponíveis para crianças no Tivoli Spa.

FAMILY TIME | TEMPO EM FAMÍLIA



Tivoli Spa
Tivoli Marina Vilamoura

T +351 289 303 771
E spa.tmvi@tivolihotels.com
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