
 

 

 
Restaurante Porto Novo 

 
Inspirado no conceito de “show cooking”, o Restaurante Porto Novo apresenta-lhe o melhor da 

cozinha tradicional portuguesa com influências orientais e africanas. 

Desfrute dos antigos sabores da cozinha em forno de lenha, habilmente combinados com os 

aromas de Angola, Moçambique e Goa, preparados no nosso tandori e rotisseur. Para além dos 

menus sazonais, o cliente terá à disposição uma selecção diária de sugestões do Chefe. 

O restaurante dispõe de uma garrafeira em vidro, onde poderá usufruir de uma atmosfera vínica 

única e experimentar um conceito de almoço/jantar onde os vinhos são os atores principais. O 

Porto Novo tem capacidade para 120 pessoas, sendo essa capacidade alargada para 180, no 

Verão, com a nossa esplanada. 
 

Válida de 01 de janeiro 2017 até 31 de dezembro 2017 

 
• Desconto de 10% sobre o valor total da factura para reservas superiores a 4 pessoas 

(Não válido para Menu@Work e Buffet Família) 

• Parque gratuito 

 
Horário de funcionamento: 

Pequeno-almoço: das 07h00 às 10h30 

Almoço: das 12h30 às 15h00 (Segunda a Sexta) 

Das 13h00 às 15h00 (Sábados, Domingo e Feriados) 

Jantar: das 20h00 às 23h30 

 
Nota: Estas condições não se aplicam em datas especiais: 

Almoço de Páscoa – 16 de abril; 

Almoço do dia da Mãe - 7 de maio; 

S. João - 23 de junho; 

Natal – Jantar de 24 de dezembro; almoço e jantar de dia 25 de dezembro. 

Passagem de ano – jantar de 31 de dezembro; almoço e jantar de dia 1 de janeiro; 

 

 
Para mais informações, por favor contacte o nosso Departamento Comercial através dos nºs: 

22.0404000 ou 22.0404120 ou do e-mail sales.porto@sheratonporto.com 

Oferta Especial para associados Cam. Comércio e Indústria Luso Alemã 

mailto:sales.porto@sheratonporto.com


 

 

 
 

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA ASSOCIADOS da Camara de Comércio e Indústria Luso-Alemã 

NO THE SPA @ SHERATON PORTO HOTEL & SPA - 2017 

Todos os Colaboradores e associados da CCILA que desejem adquirir tratamentos no THE SPA, terão acesso às seguintes 

condições especiais: 

• 5% de desconto. 

• Usufruto de todas as instalações do THE SPA, na aquisição de qualquer tratamento ou programa tal como: 

piscina, vitality pool, hammam, sauna tradicional seca, ginásio e aulas de grupo nos horários estabelecidos. 

Todos os Colaboradores e associados da CCILA que desejem usufruir das Instalações do THE SPA, como: piscina, vitality 

pool, hammam, sauna tradicional seca, ginásio e aulas de grupo nos horários estabelecidos, terão acesso às seguintes 

condições especiais: 

• 50% de desconto no passe de acesso ao The SPA. 

Para todos os colaboradores e associados da CCILA que pretendam ser membros do THE SPA, informamos o conjunto 

geral de benefícios: 

• Oferta de 20% desconto na compra de tratamentos; 

• Oferta do parque de estacionamento durante a utilização do THE SPA; 

• Condições especiais na realização de eventos/banquetes no Sheraton Porto Hotel & Spa; 

• Pequeno-almoço light Spa – servido diariamente no Juice Bar entre as 08h30 e as 10h30; 

• Acesso às aulas de grupo que estejam a decorrer no THE SPA. 

Opções de pagamento disponíveis: 

Joia de inscrição: 350 Euros 
 

Mensalidade: 155 Euros ou Anuidade: 1.700 Euros 
 

Por favor notar que, para terem acesso às condições acima mencionadas, deverão: 1) efetuar o contacto através do 

endereço de email thespa@sheratonporto.com, referindo este protocolo e identificando-se como colaboradores ou 

associados da CCILA; 2) apresentar o cartão da CCILA no dia em que usufrua do The Spa, seja para a realização de 

tratamentos ou usufruto das instalações. 

mailto:thespa@sheratonporto.com


 

 

TRATAMENTOS | TREATMENTS 
 
 

TRATAMENTOS CORPORAIS | BODY TREATMENTS 

Corporal ESPA | ESPA Body treatment (50 min) EUR 95 

Massagem desportiva ESPA | ESPA Sports massage (50 min) EUR 95 

Massagem de costas ESPA | ESPA Back massage (25 min) EUR 60 

Pés & pernas ESPA | ESPA Leg & foot (25 min) EUR 65 

Esfoliação de sais e óleos ESPA | ESPA Body scrub with salts & oils (25 min) EUR 70 

Envolvimento ESPA | ESPA Body wrap (50 min) EUR 80 

Stretch & D-stress | Stretch & D-stress (50 min) EUR 90 

 

 
PEDRAS QUENTES | HOT STONES THERAPY 

Pedras quentes ESPA | ESPA Hot stones (50 min) EUR 110 

Holística (rosto, cabeça e costas) ESPA | ESPA Holistic (Back Face 

and Scalp) (1h30 min) 
EUR 130 

Balanceamento dos chackras ESPA | ESPA Chackra balancing 

(1h50 min) 

EUR 150 

 

 
TRATAMENTOS FACIAIS | FACIAL TREATMENTS 

Facial ESPA | ESPA Facial (50 min) EUR 95 

Anti-idade ESPA | ESPA Age-defyer (60 min) EUR 100 

 

 
TERAPIAS ORIENTAIS | ORIENTAL THERAPIES 

Satori | Satori (50 min) EUR 85 

Abhyanga | Abhyanga (50 min) EUR 95 

Balinesa a 2 Mãos | 2 Hands balinese (50 min) EUR 95 

Balinesa a 4 Mãos | 4 Hands balinese (50 min) EUR 190 

 

 
GRAVIDEZ | PREGNANCY 

Massagem drenante às pernas | Legs lymphatique drainage (25 min) EUR 65 

Pré Natal (costas e pernas) | Pre Pregnancy (back & legs) (40 min) EUR 75 

Pré / Pós Natal | Pre / Post Pregnancy (1h10 min) EUR 95 

 

 
SPA TEEN (13 - 16 ANOS) | SPA TEEN (13 -16 YEARS) 

Massagem de costas Teen | Back massage Teen (25 min) EUR 50 

Esfoliação corporal Teen | Body scrub Teen (25 min) EUR 55 

Tratamento Teen | Teen treatment (50 min) EUR 75 

 

 
SUITE VIP PARA DOIS (PREÇO PARA 2) | VIP SUITE FOR TWO (PRICE FOR TWO) 

Zen | Zen (1h20 min) EUR 200 

Paz | Peace (1h20 min) EUR 220 

Calma | Calm (2h10 min) EUR 290 
ublished treatment rates. 



 

 

 

CONDIÇÕES DE ADESÃO DE SÓCIOS 

MEMBERSHIP CONDITIONS 
tel.: 220 404 000 | ext.: 43030 

thespa@sheratonporto.com 
www.thespaporto.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sócio 

Member 

Jóia 

Joining Fee 

Mensalidade 

Monthly Fee 

Anuidade 

Annual Fee 

Individual / Individual EUR 750 EUR 185 EUR 2035 

Família / Family (min.2 pessoas / min.2 people) EUR 500 EUR 180 EUR 1980 

Empresa / Corporate (min.5 pessoas / min.5 people) EUR 350 EUR 155 EUR 1700 

 

As condições especiais de adesão para famílias e empresas são válidas apenas quando as inscrições são efetuadas ao mesmo tempo. Em caso de 

inscrições desfasadas no tempo, deverão ser consultadas condições alternativas, na receção do THE SPA. Special membership conditions for families and 

companies are only valid if all members join at the same time. In case of delayed enrollment, please ask for alternative conditions at THE SPA reception. 

 

BENEFÍCIOS DE ADESÃO 
 

> 20% de desconto sobre os valores dos tratamentos; 

> 15% de desconto na compra de packs de 10 sessões de PT; 

> Oferta do pequeno-almoço “LightSPA”, servido 

diariamente no Juice Bar entre as 8h30 e as 10h30; 

> Usufruto gratuito das aulas de grupo; 

> Tarifa preferencial de alojamento para reservas de 

familiares ou amigos no Sheraton Porto Hotel & Spa 

(reserva deverá ser efetuada através do sócio); 

> Condições especiais na realização de eventos / 

banquetes no hotel (sob consulta); 

> 15% de desconto no Restaurante Porto Novo e no Bar 

New Yorker. Esta oferta não é válida para grupos (+10 

pessoas); 

> 10% de desconto na utilização dos serviços de lavandaria do 

hotel; 

> Parque gratuíto durante a utilização das facilidades do 

THE SPA; 

> Condições especiais de acesso pontual para convidados 

de sócios: 

 
Amigos e familiares EUR 20 

Filhos e netos dos 12 aos 18 anos EUR 10 

Filhos e netos até aos 12 anos GRATUITO 

 

 
* Para usufruir de todos estes benefícios (pessoais e intransmissíveis), o 

cartão de sócio do THE SPA deverá ser apresentado sempre que solicitado. 

MEMBERSHIP BENEFITS 
 

> 20% discount on the value of treatments; 

> 15% discount on purchase of 10 packs of PT sessions; 

> Breakfast offer “LightSPA”, served daily in Juice Bar 

between the 8:30 am - 10:30 am; 

> Free group lessons; 

> Preferred rate for accommodation for reservations of 

family or friends at the Sheraton Porto Hotel & Spa 

(reservation must be made through the member); 

> Special conditions for events at the hotel 

(upon request); 

> 15% discount at Porto Novo Restaurant and 

New Yorker Bar. This offer is not valid for groups 

(+10 people); 

> 10% discount on the hotel’s laundry service; 

> Free parking while using THE SPA facilities; 

> Special conditions of access for family members and 

friends: 

 
 
 
 

Friends and family EUR 20 

Children and grandchildren of 12 to 18 years EUR 10 

Children and grandchildren up to 12 years FREE OF 

CHARGE 

 
* To enjoy all these benefits (personal and non-transferable), the membership 

card of THE SPA, should be showed whenever requested. 


