Massagens à sombra de um
carvalho...

Massages in the shade of an oak...

A AP Estética é uma empresa situada em São
Romão, uma pequena vila cheia de vida situada
bem perto de Travancinha. É um espaço que
surpreende pelo bom gosto e pelo acolhimento
simpático que nos deixa logo à vontade… Ali a sua
saúde, bem estar, tranquilidade e relaxamento
são os grandes objetivos dos profissionais que
mimam aqueles que por lá passam.

AP Estética is an aesthetics company located in
Sao Romão, a small village full of life located right
next to Travancinha. It is a place that surprises by
the beautiful décor and friendly welcome that
leaves us right at ease ... There your health,
wellness, tranquility and relaxation are the main
goals of the professionals that receive you.

No Chão do Rio sabemos como é importante
resgatar a serenidade e bem-estar interiores para
enfrentar os dias de hoje… É por isso que a nossa
parceria com a AP estética se torna essencial
nesta missão de fazê-la(o) feliz.
Poderá de desfrutar de uma massagem de
relaxamento, ou de pedras quentes, no conforto
da sua casa da Chão do Rio, à meia-luz ou à luz
de velas, em silêncio ou com música ambiente
suave, ou nos dias mornos de Verão, à sombra de
um carvalho, deixando-se envolver pelos aromas
e sons da natureza… a escolha é sua!! E para uma
experiência ainda mais completa poderá desfrutar
também de um tratamento de beleza para o rosto.
O relaxamento proporcionado é tão intenso, que
não podemos garantir que não adormeça e tenha
sonhos Felizes!

www.chaodorio.pt

In Chão do Rio we know how important it is to
rescue the serenity and interior well-being to cope
with the challenges of our days ... That is why our
partnership with AP Estética becomes essential in
our mission of making you happy.
You may enjoy a relaxing massage or a hot stone
massage in the comfort of your home at Chão do
Rio, by the half-light of candles, in silence or with
soft music. In the warm summer days, you may
also enjoy the wonderful experience of having a
massage by the shade of an old oak, leaving
yourself surrounded by the scents and sounds of
nature ... the choice is yours!! And for an even more
complete experience you can also enjoy a beauty
treatment for the face. The relaxation that is
provided is so intense, that we cannot guarantee
that you won’t fall asleep and have Happy
dreams!
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Chão do Rio’s Price List

Preçário Chão do Rio
Descrição
Massagem de relaxamento

Description

Preço
60 minutos

70, 00€

Massagem de relaxamento, 4 mãos 60 minutos

140, 00€

Price

Relaxing massage

60 minutes

70 00€

Relaxing massage, 4 hands

60 minutes

140, 00€

Notas:

Notes:

Preços válidos até 31/12/2020.

Prices valid until 12/31/2020.

Marque a sua massagem ligando +351 915 260
739
ou
através
do
e-mail
para
ap.armandopereira@gmail.com.

Mark your massage calling +351915260739 or
via email to ap.armandopereira@gmail.com.
Subject to availability.

Sujeito a disponibilidade.
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