
Inspirada na serenidade do Rio Douro, a coleção de 

massagens Eurostars Porto Douro by Ambery Spa utiliza 

óleos extraídos de grainha de uva. Revigora e proporciona o 

pleno relaxamento e o equilíbrio entre o corpo e a mente,

de maneira profunda e personalizada.

Carta de 

Tratamentos

Supreme Facial

É uma massagem de relaxamento e beleza, devolve ao rosto uma perfeita harmonia, hidratação 

e luminosidade. Realizada com técnicas específicas e produtos 100% naturais.

45 min €75 

HORÁRIOS: Segunda à Sexta 11h-19h / Sábados, Domingos, Feriados 10h-19h

Para garantir o horário do tratamento de sua preferência, recomenda-se a reserva com 24 horas de antecedência.

Caso deseje cancelar ou alterar o seu agendamento, solicitamos um mínimo de 4 horas de antecedência para que 

possamos reagendá-lo. Lamentamos que na ausência do cancelamento 50% do valor do tratamento seja cobrado.

Back Rescue Massage

Esta massagem de pescoço, ombro e costas é indicada para ativar a circulação e aliviar a tensão 

muscular, garantindo uma profunda sensação de relaxamento e de bem-estar.

45 min €78

Douro Soul

É indicada para o Jet-Lag e para aliviar todas as tensões relacionadas ao stress e a ansiedade.

Proporciona um relaxamento imediato. Movimentos longos e constantes em vários níveis de pressão. 

60 min €85

Deeply Restorative Massage 

Esta massagem tem como alvo acalmar a tensão crônica. Com uma variedade de técnicas 

terapêuticas, traz alívio para áreas de dor e de rigidez, proporcionando uma sensação de leveza.

60 min €85

Porto Douro Massage

Esta massagem de autor combina o relaxamento do corpo e a tonificação da pele, executada com o 

nosso exclusivo óleo de grainha de uva. É uma excelente massagem para o seu equilíbrio e bem-estar.

60 min €90  /  90 min €120 

Double Douro Massage

Desfrute com o seu parceiro de uma massagem simultanêa e sincronizada, que combina técnicas 

profundamente relaxantes. Uma experiência única e marcante.

60 min €180
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Inspired by the serenity of the Douro River, the Eurostars 

Porto Douro by Ambery Spa massage collection uses oils 

extracted from grape seeds. Our treatments invigorate and 

provide full relaxation and balance between body and mind, 

in a deep and personalized way.

Treatment

Menu

Supreme Facial

It is a beauty and relaxation massage, returning to the face a perfect harmony, hydration and 

luminosity. Performed with specific techniques and 100% natural products.

45 min €75 

Opening Hours: Monday to Friday 11 am-7 pm / Weekends and Holidays 10 am-7 pm

To guarantee the treatment time of your choice, it is recommended to reserve it 24 hours in advance.

If you wish to cancel or change your appointment, we request a minimum of 4 hours in advance. We are sorry that 

in the absence of cancellation 50% of the treatment will be charged.

Back Rescue Massage

This neck, back and shoulder massage is indicated to activate circulation, relieve muscle tension 

and stress, ensuring a deep feeling of relaxation and well-being.

45 min €78

Douro Soul

It is recommended for Jet-Lag and to relieve all tensions related to stress and anxiety. Provides 

immediate relaxation. Long steady strokes at various pressure levels.

60 min €85

Deeply Restorative Massage 

This deeply therapeutic massage targets chronic tension. Using a variety of techniques, your 

therapist helps bring relief to spots of pain and stiffness.

60 min €85

Porto Douro Massage

This signature massage combines body relaxation and skin toning, performed with our exclusive grape 

seed oil. It is an excellent massage for your balance and well-being.

60 min €90  /  90 min €120 

Double Douro Massage

Enjoy a simultaneous and synchronized massage with your partner, which combines deeply relaxing 

techniques. A unique and remarkable experience.

60 min €180
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