NEUROSEDANT
Bany amb essència de cafè
Massatge de 55 minuts amb oli relaxant
Dutxa filiforme circular

70 €

EXECUTIU
108,50 €
Massatge general de 25 minuts
Piscina termal amb cascada cervical, raigs i bombolles
Embolcall corporal de fang
de 45 minuts

VITAL
66 €
Piscina termal amb cascada cervical, raigs i bombolles
Vaporàrium
Massatge de drenatge limfàtic de 45 minuts

GOLDEN OR
Tractament Golden or de 55 minuts
Llit d’aigua termal amb bombolles
Tractament d’ulls i llavis de 25 minuts

122,85 €

AROMÀTIC
Bany amb essència d’orquídies
Peeling aromàtic corporal de 20 minuts
Massatge de 25 minuts amb oli de lavanda

EXQUISIT
Bany amb essències tropicals
Massatge amb canyes de bambú de 25 minuts
Tractament de xocolata de 55 minuts

100,75 €

75,70 €

ANTI-ESTRÈS
85 €
Piscina termal amb cascada cervical, raigs i bombolles
Massatge de 55 minuts anti-estrès
Reflexologia podal de 25 minuts amb menta i àrnica

FACIAL
Tractament facial desintoxicant de 55 minuts
Bany termal amb bombolles
Massatge cràneo-facial de 25 minuts

PURIFICANT
90,50 €
Piscina termal amb cascada cervical, raigs i bombolles
Peeling anti-estrès a la mel de 20 minuts
Massatge de 55 minuts amb oli essencial de cítrics

INTENSIU
111,40 €
Bany amb essència de te verd
Massatge amb espelmes aromàtiques de 25 minuts
Shock intensiu facial de 55 minuts

EL SERVEI DE BARNÚS ESTÀ INCLÒS EN TOTS
ELS PAQUETS DE TRACTAMENTS

BODY SCULPTURE
Llit d’aigua termal amb bombolles
Massatge anti-cel.lulític de 55 minuts
Tractament reductor corporal de 55 minuts

97,35 €

125,65 €

2 tractaments d’aigua termal en servei privat ............... 28 €
3 tractaments d’aigua termal en servei privat ............... 36 €

IMAGINA sopar en un entorn privilegiat i acabar la nit entre

4 tractaments d’aigua termal en servei privat ............... 40 €

bombolles i cascades en penombra... A Balneari Broquetas fem
que els teus desitjos es facin realitat més enllà de la

T R IA E N T R E E L S S E G Ü E N T S S E R V E I S :

MITJANIT…..

Piscina amb bombolles  Piscina amb bombolles, raigs i cascada

Sopar al restaurant el Jardí amb Menú Orígens i Termalisme a

cervical  Bany de bombolles  Vaporàrium  Bany d’essències 

Mitjanit: Accés col·lectiu al balneari des de les 23.30 a la 1.30

Dutxa filiforme circular  Llit d’aigua termal amb bombolles 

hores amb copa de cava de benvinguda i ús de piscines termals

Bany termal  Banyera Thalaform  Banyera hidrojet  Dutxa de

amb bombolles i cascades, llits d’aigua amb bombolles, dutxes i

columna  Dutxa Lumbar  Raig termal a pressió  Bany de

vaporàrium.

contrast d’extremitats  Bany de vapor d’extremitats 
Nebulitzacions  Inhalacions

Termalisme a Mitjanit i sopar: 55 € / persona
Termalisme a Mitjanit: 30 € / persona
IVA incluido

A BALNEARI BROQUETAS quedat a dinar o sopar de diumenge nit a divendres migdia amb el menú diari per 16,95 €. Els
diumenges i festius gaudeix amb el dinar bufet lliure per 19,90 € i els divendres per sopar i dissabtes dinar i sopar amb el
Menú Orígens a 22 €. Pots fer la teva reserva al 93 865 01 00 o bé a recepcio.b@grupbroquetas.com
NOTES DE BALNEARI: En tots els paquets està inclòs el primer servei de barnús. Si reserves amb antelació et garantim els teus
serveis i paquets de Balneari. Per accedir a la zona termal és obligatori l’ús de barnús i sabatilles de bany. Tot servei reservat, i
no anul.lat amb 24 hores d’antelació, serà facturat. Per a totes les reserves, en cas d’embaràs, malaltia, afeccions, problemes
cardiovasculars o sospites de patir-ne, s’haurà de comunicar abans de l’arribada per realitzar la visita mèdica que
correspongui. Els menors de 12 anys podran realitzar els serveis de Balneari sota la responsabilitat dels pares o tutors que
realitzin el servei conjuntament amb el menor. Aquests preus i serveis poden patir variacions. IVA inclòs. Preus per persona.
Reserva i informa’t al Centre Termal Telf. 93 865 55 95  Totes les nostres ofertes a www.balnearibroquetas.com

:

Massatge de 15 minuts

18 €

Massatge de 25 minuts

25 €

Massatge amb canyes de bambú de 25 minuts

33 €

Massatge de 55 minuts

45 €

Massatge amb canyes de bambú de 55 minuts

53 €

Massatge cràneo-facial de 25 minuts

29 €

Reflexologia podal de 25 minuts

29 €

Massatge amb espelmes aromàtiques de 25 minuts 41 €

Cremes i Olis per personalitzar el teu massatge: 4 €
CREMES:

Tèrmica  Anti-cel.lulítica  Circulatòria 

Massatge equilibrant amb pindes de 55 minuts

58 €

Hidratant a la mel  Hidratant Golden  Facial

Massatge amb pedres calentes de 55 minuts

60 €

Massatge de drenatge limfàtic de 45 minuts

49 €

anti-age de



Essencial menta i

àrnica reflexologia
OLIS:

Argan  Relaxant  Lavanda  Cítrics  Menta

Tractament de cames lleugeres de 45 minuts

58,65 €

Peeling a les cames, aplicació de crema d’activació circulatòria,
embolcall d’algues i massatge circulatori amb crema específica

Tractament de xocolata de 55 minuts

60,75 €
73,65 €

Exfoliació corpora, aplicació de crema reductora anti-cel·lulítica,
embolcall detox i massatge anti-cel.lulític en zones conflictives

Tractament Golden de 55 minuts
de 45 minuts

38,50 €
39,70 €
59 €

Exfoliació corporal, embolcall i aplicació d’oli d’argan

38,30 €

de 25 minuts

42,20 €

Peeling facial Natura Bissé, massatge remodelant del contorn d’ulls i
llavis, mascareta i aplicació final de crema hidratant

Neteja de cutis vitamínica de 55 minuts

Exfoliació intensa hidratant

Peeling corporal anti-age de 45 minuts

Tractament ulls i llavis

80,50 €

Exfoliació suau i aplicació de crema hidratant a la mel

Peeling aromàtic corporal de 20 minuts

de 17 minuts

Peeling facial amb glycolic Natura Bissé i hidratació

Neteja de cutis de 55 minuts

Peeling corporal i embolcall d’algues

Peeling anti-estrès a la mel de 20 minuts

Peeling facial

77,65 €

Exfoliació corpora, embolcall amb gel nutritiu i
remineralitzant golden i aplicació final de crema hidratant golden

Embolcall de fang

22 €

Peeling facial i hidratació

Massatge amb xocolata calenta, embolcall corporal
de xocolata i aplicació de crema de xocolata a la taronja

Tractament reductor corporal de 55 minuts

Peeling facial de 15 minuts

51 €

Preparació de la pell, Peeling facial, extracció d’impureses,
mascareta i massatge hidratant

53 €

Preparació de la pell, Peeling facial, extracció d’impureses,
mascareta amb vitamines i massatge hidratant

Shock intensiu facial

de 55 minuts

63,40 €

Preparació de la pell, Peeling facial Natura Bissé, aplicació
de concentrat d’isoflavones Natura Bissé, massatge remodelant,
mascareta facial i aplicació de crema amb isoflavones

Tt. Facial desintoxicant

de 55 minuts

65,35 €

Preparació de la pell, Peeling facial, aplicació d’argila
anti-comedones i de sàvia fito-reparadora Natura Bissé, mascareta
nano-estimulant i revitalitzant Natura Bissé i aplicació de loció
reparadora Natura Bissé

Fangteràpia 1 regió
Per a cada regió addicional
Parafina - Maniluvi

Lloguer de barnús
Sabatilles
Sabatilles i lloguer de barnús

16 €
6€
16 €

6€
4,50 €
8€

Visita mèdica de tractament

26,50 €

Visita mèdica de seguiment

15,90 €

