
 

 

Hotel Emiliano Rio de Janeiro: Av. Atlântica, 3804 - Copacabana- Rio de Janeiro 

Tel. 21 3503-6610/ reservas: spa@rj.emiliano.com.br  

www.santapele.com 

Horários: Seg. à Sex. das 8h às 22h, Sáb. das 9h às 22h, Dom. e Feriados 9h às 20h  
Mon. - Fri. 8 am – 10 pm, Sat. 9 am – 10 pm, Sun. 9 am – 8 pm 

 

 

DAY SPAS  
  

 

Bem- Estar 

Well-being 

  

 

Sauna - Sauna                                   20 min.  

Massagem Boas-vindas – Welcome massage                                           10 min.  

Massagem Corporal – Body massage                                               60 min.  

(Sua escolha entre shiatsu, modeladora ou drenagem linfática) 

(Your choice between shiatsu, sculpting or lymphatic drainage) 

   

                                                    
Permanência Total – Total Stay | 1h 30 - R$494,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bem- Estar Premium 

Premium well-being  

  

 

Sauna - Sauna                                   20 min.  

Massagem Boas-vindas – Welcome massage                                           10 min.  

Massagem Corporal – Body massage                                               60 min.  

(Massagem aromática - Relaxante, desintoxicante ou energizante) 

(Aromatic massage – Relax, detox or energizing) 

   

                                                    
Permanência Total – Total Stay | 1h 30 - R$566,00 
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        Restauração Corporal 

        Body Restauration  

 

  

Sauna - Sauna                                   20 min.  

Massagem Boas-vindas – Welcome massage                              10 min. 

Massagem Desportiva – Sports massage                               60 min. 

Massagem Aromática – Aromatic massage                                60 min. 

Refeição Fit – Fit meal                                                                30 min. 

 

*A refeição Fit é composta por opção de sanduiche, acompanhada de suco Detox e 

salada de frutas. / The Fit meal includes a choice of sandwich, Detox juice and fruit salad. 

 
Permanência Total – Total Stay | 3 h - R$ 1.016,00 

 

 

Termos e Condições: 

Terms and Conditions: 
 

- Todos os valores apresentados incluem impostos.  

- All taxes are included in our prices. 

 

- Não permitida a entrada de crianças menores de 12 anos.  

- Children younger than 12 years of age are not allowed.  

 

- Cancelamentos de tratamentos individuais deverão ser feitos em até 2 horas de antecedência ou 

implicarão na cobrança do valor integral do tratamento. Cancelamentos de Day SPA feitos com menos de 

24h de antecedência, implicarão na cobrança do valor integral do tratamento. 

- Cancellation of individual treatments made less than 2 hours before the scheduled time will result on a 

penalty fee of 100%. Cancellations of Day Spa treatments must be done within 24 hours prior otherwise will be 

charged in full. 

 

- Por favor, chegue com certa antecedência. Atrasos poderão implicar na redução do seu tratamento. 

- Please arrive 15-20 minutes early for your appointment to allow stress-free check-in. A late arrival may result in 

a shortened treatment session. 

 

- Pacotes e gifts têm validade de 6 meses da data de compra e são intransferíveis.  

- Packages and gifts expire within 6 months of purchase and are non-transferable. 

 

- Apenas pacotes, massagens de no mínimo 90 min e Day SPAs serão abertos a não hóspedes, todos os 

demais são para uso exclusivo de hóspedes. 

- Packages, massages of at least 90 min and Day SPA treatments are available for non-guests. All other 

treatments are exclusive for in-house guests only. 



 

 

Hotel Emiliano Rio de Janeiro: Av. Atlântica, 3804 - Copacabana- Rio de Janeiro 

Tel. 21 3503-6610/ reservas: spa@rj.emiliano.com.br  

www.santapele.com 

Horários: Seg. à Sex. das 8h às 22h, Sáb. das 9h às 22h, Dom. e Feriados 9h às 20h  
Mon. - Fri. 8 am – 10 pm, Sat. 9 am – 10 pm, Sun. 9 am – 8 pm 

 

- Permitida a entrada de um convidado por hóspede se acompanhado do mesmo e com tratamento 

agendado de pelo menos 60 min. 

- One non-guest allowed per in-house guest as long as accompanied by him and with a scheduled treatment 

of at least 60 min.  

 


