
MASSAGEM VILLANCIÃO - 30 MINUTOS 

Massagem de relaxamento na zona das costas aliviando tensões musculares ,

promovendo relaxamento e bem-estar. 

Massagem de relaxamento na parte posterior e termoterapia. 

Proporciona alívio de tensões musculares e bem estar em geral . No final é servido

um chá com bolinho de Sicó.  

RAINHA SANTA ISABEL & D. DINIS  

2 PESSOAS - 60 MINUTOS

Massagem da parte posterior , em sala de massagem dupla. Esta é feita em

simultâneo por um terapeuta e inclui termoterapia 

No final poderão saborear a dois um espumante. Uma experiência romântica que

os fará sentir reis! 

25€

30€

60€

EXPERIÊNCIAS DE RELAXAMENTO &SPA 

SICÓ MASSAGE – 60 MINUTOS 

MASSAGEM TERAPÊUTICA – 60 MINUTOS 

Massagem localizada utilizando manobras adequadas às zonas de maior

desconforto. Facilita a descontração muscular e auxilia a corrigir posturas.

Dependendo do diagnóstico do terapeuta , poderão ser utilizadas metodologias

complementares adequadas à situação.  

35€

ACESSO AO SPA - PISCINA E JACUZZI  5€

ACESSO AO GINÁSIO 3,50€

PREÇÁRIO

www.ansiturismo.com 

geral@ansiturismo.com 

236 673 337 
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Rua Jerónimo Soares
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3240-139 Ansião

MASSAGEM ANTI-CELULÍTICA – 45 MINUTOS 

10€

Massagem de pernas que estimula a circulação sanguínea , alivia o

congestionamento nas veias , e firma a pele. Perfeito após um dia de viagem! 

MASSAGEM CRÂNIO-FACIAL – 45 MINUTOS 25€

Atua sobre o sistema linfático e reduz os traços de envelhecimento do rosto , dando

luminosidade à tez. 

MASSAGEM DO PEREGRINO – 20 MINUTOS 

35€

Massagem aplicada nos membros inferiores.  

A massagem aumenta a circulação sanguínea e linfática diminuindo os nódulos da

celulite. Promove a analgesia e incremento na circulação local . 

DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL – 45 MINUTOS 25€

Tratamento de celulite e gordura localizada , melhorando a ação anti-inflamatória e

o sistema imunitário. Diminui a retenção de líquidos ou seja edemas e inchaços. 



 VILLANCIÃO MASSAGE- 30 MINUTES 

Relaxation massage in the back area relieving muscle tension , promoting relaxation

and well-being. 

Relaxation massage in the back and thermotherapy. 

Provides relief of muscle tension and general well-being. At the end a tea with Sicó

cookie is served. 

RAINHA SANTA ISABEL & D. DINIS  

COUPLE MASSAGE - 60 MINUTES

Massage of the back , in double massage room. This is done simultaneously by a

therapist and includes thermotherapy 

At the end you can taste a sparkling wine. This is a romantic experience that will

make you feel kings! 

25€

30€

60€

MASSAGES & SPA 

SICÓ MASSAGE – 60 MINUTES 

THERAPEUTIC MASSAGE – 60 MINUTES 

Localized massage using appropriate maneuvers to the areas of greatest discomfort.

It facilitates muscular relaxation and helps to correct postures. Depending on the

diagnosis of the therapist , complementary methodologies appropriate to the

situation may be used. 

35€

 SPA - INDOOR POOL AND JACUZZI  5€

GYM  
3,50€

PRICES
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ANTI-CELLULITE MASSAGE – 45 MINUTES 

10€

Leg massage that stimulates blood circulation , relieves congestion in the veins , and

firmens the skin. Perfect after a day trip! 

SKULL-FACIAL MASSAGE – 45 MINUTES 25€

It acts on the lymphatic system and reduces the aging traits of the face , giving

luminosity to the complexion.

PILGRIM MASSAGE – 20 MINUTES 

35€

Massage applied to lower limbs. 

Massage increases blood and lymphatic circulation by decreasing cellulite nodules.

Promotes analgesia and increase local circulation. 

DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL – 45 MINUTES 25€

Treatment of cellulite and localized fat , improving the anti-inflammatory action and

the immune system. Reduces fluid retention , ie , edema and swelling. 


