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GUIA PRÁTICO PARA O 
WELLNESS CENTRE 

DURANTE A PANDEMIA COVID-19

Estimado cliente,

Por forma a recebê-lo em Vale do Lobo com a máxima segurança, bem como assegurar o 
bemestar das nossas equipas, foram implementadas algumas medidas extraordinárias de 

acordo com as recomendações e diretrizes do Governo e autoridades de saúde no âmbito 
da pandemia Covid-19. Em Vale do Lobo, estamos empenhados e comprometidos em 

providenciar tudo o que é necessário para garantir os mais altos níveis de limpeza, higiene 
e segurança para todos os nossos hóspedes, residentes e funcionários do resort. De igual 

modo, atualizámos também a nossa política de reservas e cancelamentos para proporcionar a 
todos um pouco mais de flexibilidade e tranquilidade nestes tempos sem precedentes.

#ESTADIASEGURA



FITNESS CENTRE
Os espaços onde decorre prática de atividade física, pelas suas características, podem ser locais de 
potencial transmissão da infeção por COVID-19, quer por contacto direto e/ou indireto.

Por isso, medidas adicionais devem ser tomadas para assegurar a minimização da transmissão da
doença nestes contextos:
- De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, não serão permitidos clientes com 
  sintomas da Covid-19 (dificuldades respiratórias, tosse seca, febre e cansaço);
- Caso apresente os sintomas acima descritos ou tenha estado em contacto com algum infetado 
  desmarque o seu treino;
- Poderá ser pedido por parte do treinador, a medição da temperatura corporal;
- O espaço só poderá ser utilizado mediante marcação prévia e por períodos máximos de 1 hora. As 
  marcações deverão ser feitas, preferencialmente, por meios digitais (e-mail): fitnesscentre@vdl.pt;
- O cliente deve vir equipado e trazer a própria toalha;
- A utilização de balneários não é permitida.

- À chegada ao Fitness Centre, por favor aguarde pelo monitor à entrada;
- O uso de máscara é obrigatório (monitores e clientes). Apenas durante as sessões de treino pode 
  ser dispensada a utilização da máscara;
- A desinfeção das mãos deve ser feita à entrada e saída do espaço;
- Mantenha o distanciamento social de 2 metros. Na prática do exercício físico, deverá manter uma 
  distância de 3 metros;
- A capacidade máxima do espaço, em número de utilizadores, é de 5 pessoas (para utilização de 
  equipamentos e para aulas);
- Não é permitido o contato físico quer entre técnicos, funcionários e praticantes, quer entre os 
  praticantes (exceto em situações de emergência);
- As aulas de grupo (em sala ou exterior) terão uma lotação máxima de 5 pessoas, de forma a 
  garantir o distanciamento físico de pelo menos 3 metros entre praticantes;
- Aulas de grupo: Não serão disponibilizados colchões. Os clientes são responsáveis pela limpeza e 
  desinfeção dos seus equipamentos pessoais após a sua utilização;
- Todos os equipamentos existentes na área de Fitness terão uma distância mínima de 3 metros 
  entre si;
- Todos os equipamentos serão desinfetados pela equipa de monitores, antes e após a utilização de 
  cada equipamento.
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ROYAL SPA
Seguindo as recomendações da organização mundial de saúde, para a segurança dos nossos 
clientes e colaboradores, informamos que manter-se-à interdito o acesso ao Jacuzzi, Banho Turco, 
Hammam, Sauna e Vestiários - não é permitido duche nem uso de cacifo, apenas uso do WC. O 
uso de máscara é obrigatório. A utilização da piscina é permitida apenas com marcação prévia - 
capacidade máxima de 6 pessoas.

No interior do SPA, dispomos de um Sistema de ventilação adequado na prevenção da COVID-19 
em algumas das nossas salas de tratamentos. Para marcações, por favor, consulte o nosso menu 
de tratamentos. Enquanto as condições climatéricas permitirem mantém-se a realização de alguns 
tratamentos e massagens nos bungalows do jardim do Spa – consulte em baixo, por favor, os 
tratamentos disponíveis no espaço exterior.

MENU DE TRATAMENTO
TÉCNICAS DE MASSAGEM:

- Massagem Terapêutica (Localizada) 
  40 min. | €70,00
- Massagem Deep Tissue 
  50 min. | €89,00 || 65 min. | €99,00
- Aromaterapia | 65 min. | €99,00
- Drenagem Linfática (Localizada) | 50 min. | €79,00
- Massagem de Relaxamento (Corpo Inteiro) 
  50 min. | €79,00 || 65min. | €89,00

TERAPIAS HOLÍSTICAS
- Reflexologia | 50 min. | €80,00

TÉCNICAS ESPECIALIZADAS
- Fisioterapia | 50 min. | €89,00



REGULAMENTO
Caso apresente sintomas como dificuldades respiratórias, tosse seca, febre e cansaço, ou tenha 
estado em contacto com algum infetado, por favor desmarque o seu tratamento. Cancelamento 
gratuito - agradecemos que, por favor, nos informe o mais breve possível.

- Nas instalações do Spa estão disponíveis, à vista do cliente, vários dispensadores de gel alcoólico 
  para desinfeção de mãos;
- As marcações deverão ser feitas preferencialmente por meios digitais: e-mail royalspa@vdl.pt ou 
  por telefone para 289 353 480 | 289 353 475. Consulte, por favor, a nossa lista de tratamentos 
  SPA no nosso website www.valedolobo.com;
- Os pagamentos deverão ser feitos, preferencialmente, por cartão de débito/crédito no momento de 
  check in na Recepção do SPA ou por pagamento antecipado através de link seguro por email;
- Para a utilização da piscina, o cliente deverá trazer toalha, óculos de natação, chinelos e máscara 
  de proteção;
- Os tratamentos serão realizados no interior em salas de tratamento com sistema de ventilação 
  específico para prevenção da COVID-19 e no exterior, nos jardins do SPA;
- O cliente deverá aceder ao Spa tão próximo quanto possível da hora de início do tratamento ou 
  sessão e abandonar as instalações assim que o(a) mesmo(a) seja concluído(a);
- O cliente deverá sempre circular de acordo com a sinalética de diferenciamento de trajetos e a 
  manter o distanciamento físico.
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Se tiver algum sintoma, como febre, tosse ou dificuldade respiratória, por favor informe a Receção 
através do número +351 289 353 320 e permaneça na sua propriedade. Contacte o Serviço 
Nacional de Saúde 808 24 24 24 que lhe dará todas as indicações.

Nesta fase, a prevenção, bem como as medidas proativas e de contenção são as ações mais 
responsáveis a serem tomadas. Agradecemos toda a compreensão e colaboração neste assunto, 
desejando-lhe uma excelente estadia, em segurança.

Administração de Vale do Lobo Resort

For more information, please consult: DGS (Direção Geral de Saúde) | WHO (World Health Organization)



Vale do Lobo Resort 
8135 - 034 Vale do Lobo 

Algarve, Portugal

+ 351 289 353 000 
recepcao@vdl.pt
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