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Circuito Terapêu�co AQUA SOUL

 Therapeu�c AQUA SOUL Circuit

 

MASSAGENS
MASSAGES

Massagem Express

Express Massage

Massagem localizada para alívio da tensão muscular na zona das costas, pescoço e  
ombros provocados pela acumulação de stress e má postura.  

Localized massage to relieve muscle tension in the back, neck, and shoulders caused by
accumula�on of stress and bad posture.

Massagem Serenity

Serenity Massage 

Massagem de relaxamento com aromaterapia com o uso de óleos essenciais de 
amaranto, uva, rosa e baunilha, que vão atuar de forma posi�va, na pele e no sistema
nervoso influenciando as funções �sicas e as emoções para uma sensação profunda de
bem-estar geral. 

Relaxing massage with aromatherapy with essen�al oils of amaranth, grape, rose, and 
vanilla, which will have posi�ve effects on the skin and nervous system, improving the 
physical func�ons and emo�ons for a deep feeling of general well-being.

90 min 17€

60 min 14€

25 min 50€

50 min 80€

Circuito dinâmico de hidroterapia composto por jatos de água, duches poli-sensoriais, 
camas aquá�ca, balde de água gelada, sauna, banho turco e zona de relaxamento que 
ajuda no alívio de tensão muscular e eliminação de toxinas.

Dynamic hydrotherapy circuit composed of water jets, mul�-sensory showers, aqua�c beds, 
ice water bucket, sauna, Turkish bath and relaxa�on area that helps relieve muscular tension  
and eliminate toxins.



Futuras Mamãs 

Future Moms

50 min 80€
Exclusiva para as futuras mamãs que procuram o alívio de tensão nas costas e reduzir 
o inchaço das pernas e pés. Além do relaxamento profundo,  esta massagem
promove a regulação hormonal, melhora a qualidade do sono, es�mula a circulação 
sanguínea e linfá�ca e  reforça a elas�cidade e firmeza da pele, actuando na 
prevenção das estrias.

Exclusive for moms-to-be who need to relieve back tension and reduce swelling in the 
legs and feet. In addi�on to deep relaxa�on, this massage promotes hormonal 
regula�on, improves sleep quality, s�mulates blood and lymph circula�on and 
strengthens the elas�city and firmness of the skin, ac�ng to prevent stretch marks. 

Soul Velas Mágicas 

Soul Magic Candles 

50 min 85€
Massagem que visa o conforto, relaxamento profundo e redução de stress. 
A cera da vela, quando derre�da, é aplicada no corpo ainda quente e liberta o aroma
dos óleos essenciais, assim como os nutrientes que vão atuar na hidratação da pele. 

Massage to promote comfort, deep relaxa�on and stress reduc�on. The candle wax,
when melted, is applied s�ll warm over the body and releases the aroma of the
essen�al oils, as well as the nutrients that will act to provide hydra�on to the skin.

Massagem Despor�va 

Deep Tissue Massage

Alivia a tensão muscular u�lizando técnicas mais fortes e profundas que ajudam na 
prevenção de lesões e eliminação do ácido lá�co dos músculos.

Relieves muscle tension using stronger and deeper techniques that help prevent 
injuries and eliminate lac�c acid from the muscles.

50 min 90€



Massagem Indiana à Cabeça  

Indian Head Massage

30 min 46€

40 min 51€ Reflexologia
Relaxe com técnicas terapêu�cas es�mulando os pontos reflexos dos órgãos nos pés,
ajuda a libertar a tensão e aumenta a circulação sanguínea estabelecendo o equilíbrio e
funcionamento de todo o corpo.

Relax with therapeu�c techniques s�mula�ng the reflex points of the organs in the feet, 
helping to release tension and increase blood circula�on, establishing balance and 
func�oning of the whole body.

Descontraia e relaxe com técnicas de massagem indianas que consistem em massajar a 
cabeça, pescoço e rosto. Melhora a circulação sanguínea, aumenta a mobilidade das 
ar�culações alivia dores de cabeça, tensão muscular e cansaço ocular, promovendo o
crescimento saudável do cabelo.

Relax and enjoy with indian massage techniques which consist in head, neck and face 
massage. It improves the blood circula�on and  helps joints mobility, relieves headaches 
and eye strain, promotes healthy hair growth.

 Reflexology 

Hot Stones Massage

75 min 90€Massagem Pedras Quentes

Indicada para relaxamento muscular, alívio da dor e trazer bem-estar, a massagem com 
pedras quentes é uma combinação entre a massoterapia (técnicas de massagem com 
as mãos) e a termoterapia (terapia pelo calor proveniente das pedras vulcânicas de
basalto u�lizadas na massagem).

Recommended for muscle relaxa�on, pain relief, and well-being, hot stone massage is a
combina�on of massotherapy (massage techniques with the hands) and thermotherapy
(heat therapy from the volcanic basalt stones used in massage).



 

Esfoliação e Hidratação Corporal

Full Body Scrub and Moisturizing Care 

50 min 70€

75 min 90€

CUIDADOS DE CORPO

Soul Detox

Soul Detox

Tratamento à celulite que passa por um peeling , aplicação de máscara an�oxidante  com
uma massagem vigorosa e adelgaçante nas zonas cri�cas  proporcionando o alisamento 
da casca de laranja. 

Cellulite treatment that goes through a peeling, applica�on of an an�oxidant mask with 
a vigorous and slimming massage in the cri�cal areas providing the smoothing of the 
orange peel.

Regeneração dos tecidos através de uma esfoliação corporal completa seguida por 
aplicação de uma máscara a base de extratos de Noz verde e óleo de tamanu orgânico. 

Tissue regenera�on through a complete body exfolia�on followed by the applica�on of 
a mask based on green walnut extracts and organic tamanu oil.

BODY CARE



 Mini Express Rosto
 Mini FacialExpress

Facial Hidratação Profunda

Deep Hydra�ng  facial 

Facial Pele Sensível 
 Sensi�vee Facial Care (sensitive skin)

75 min 81€

75 min 81€

25 min 46€

TRATAMENTOS FACIAIS
FACIAL CARE

Facial Soul Eterno (peles maduras) 

 

Purifying Facial(oily skin) 

Facial Purificante(peles oleosas) 

Facial Masculino
Male Facial Care

75 min 91€

75 min 86€

75 min 86€

Eternal Soul Facial (Mature skin) 



60 min 27€

 
60 min 42€

 20 min 10€

 

15 min +10€

 

Manicure Verniz Gel
Polish Gel Manicure

Pedicure Verniz Gel
Polish Gel Pedicure

Remoção Verniz Gel 
Gel Nail Polish Removal

Pintura Francesa
French Manicure

75 min 50€
 Esfoliação, parafina e hidratação.

SPA Pedicure 
Exfolia�ng scrub, paraffin  and hydra�on.

SPA Pedicure 

60 min 35€

 

SOUL TOQUES FINAIS
SOUL FINAL TOUCHES

SPA Manicure 
Esfoliação, parafina e hidratação.
SPA Manicure 
Exfolia�ng scrub, paraffin and hydra�on.



EPILAÇÃO HOMEM
MALE WAXING

Braços, Peito ou Axilas
Arms, Chest or Underarms

Peito Completo ou Costas
Full Chest or Back

Perna Inteira
Full Leg

Depilação Completa - incluí peito todo 
Full Waxing - including full chest

30€

35€

45€

100€

Meia Perna 
Half Leg

Perna Inteira
Full Leg

Epilação Completa
Full Waxing

25€

50€

75€

EPILAÇÕES
WAXING

Sobrancelhas ou Buço
Eyebrows or Upperlip

Axilas ou Virilhas
Underarms or Bikini

10€

19€

Virilhas Completas
Full Bikini

25€



PROGRAMAS SOUL SPA
SOUL SPA PROGRAMS

90 min

 

25 min

 

90 min
 

50 min

 

25 min

 

90 min
 

50 min
 

25 min
 

Circuito Aqua Soul       Aqua Soul Circuit

Circuito Aqua Soul     Aqua Soul Circuit

Massagem Serenity          Serenity Massage

Mini Facial     Mini Facial Express

       
Circuito Aqua Soul Aqua Soul Circuit

Massagem Despor�va     Deep �ssue Massage

Mini Facial Express

•
Massagem Express      Express Massage•

•

•

•

•

•

Wellness SPA

Para Ela 
For Her

Para Ele

For Him

60€

115€

125€

     Circuito Aqua Soul Aqua Soul Circuit

Facial Hidratação Profunda

•Soul Day Spa 90 min

       Esfoliação e Hidratação Corporal Exfolia�on and Moisturizing • 30 min

•       Massagem Velas Mágicas Magic Candles Massage 50 min

75 min

200€

90 min
 

50 min
 

       Circuito Aqua Soul Aqua Soul Circuit

   Massagem Serenity              Serenity Massage

•

•

Two-gether 190€

• Deep Hydra�on Facial



 

Mergulho Soul Sensações para dois 

Diving Soul Sensa�ons for two 

105 min 250€
Tratamento composto por um esfoliante dupla ação mecânica (para camadas superficiais 
da pele) e química (para as camadas mais profundas da pele), seguida por uma sessão de 
hidroterapia para alívio de stress e tensão muscular, terminando com uma massagem 
corporal de Velas para profundo relaxamento e hidratação.

Treatment composed of a double ac�on exfolia�ng scrub, mechanical (for the superficial
layers of the skin) and chemical (for the deeper layers of the skin), followed by a 
hydrotherapy session to relieve stress and muscle tension, ending with a candle body 
massage for a deep relaxa�on and hydra�on. 

Mergulho An�-stress a dois  

An�-stress diving for two

Tratamento composto por hidroterapia para alívio do stress e tensão muscular com
 uma máscara facial à base de acido hialuronico, finalizando com uma massagem 
corporal de relaxamento.

Treatment consis�ng of hydrotherapy to relieve stress and muscle tension with a 
hyaluronic acid facial mask, ending with a relaxing body massage.

80 min 200€



MEMBROS
MEMBERSHIP

Soul SPA Membro Deluxe
SPA Deluxe Membership

Acesso ao Circuito Aqua Soul 2 vezes por semana
Access to Aqua Soul Circuit twice a week

10% Desconto em todos os tratamentos SPA
10% Discount on all treatments at the SPA

Acesso à Sala de Fitness duas vezes por semana
Access to Fitness Room twice a week

Mensalidade   Monthly fee 55€

Soul SPA Membro Premium
Soul SPA Premium Membership

Acesso diário ao Circuito Aqua Soul
Daily access to the Aqua Soul Circuit

Acesso diário à Sala de Fitness
Daily access to Fitness Room

Mensalidade   Monthly fee 60€

Sócio   Semestral Six month membership 314€ Sócio   Semestral Six month membership 342€
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JUPITER ALBUFEIRA HOTEL
Rua Alexandre O'Neill, 
8200-343 Albufeira
T.   *(+351)  289 009 360 

E.  spa.albufeira@jupiterhotelgroup.com
F.   facebook.com/jupiteralbufeirahotel

JUPITER ALGARVE HOTEL
Avenida Tomás Cabreira n92
8500-802 Por�mão
T.  *(+351)  282 410 042

E.  spa.algarve@jupiterhotelgroup.com
F.   facebook.com/jupiteralgarvehotel

JUPITER MARINA HOTEL
Estrada da Rocha, nº2
8500-804 Por�mão
T.   *(+351) 282 002 204 

E.  spa.marina@jupiterhotelgroup.com
F.   facebook.com/jupitermarinahotel

  Todos os dias das 9h00 às 19h00
Every day from 9am to 7pm

  Todos os dias das 10h00 às 13h00 

Every day from 9:00am to 1:00pm 

Todos os dias
Every day from

9:00 às 20:00 
9:00am to 8.00pm e das 14h00 às 19h00

and from 2:00pm to 7:00pm

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
IMPORTANT INFORMATION

Acesso 

Polí�ca de Cancelamento  

Ambiente no Spa  

Access 

Cancella�on policy  

Spa Environment  

Para que possa usufruir do circuito Aqua Soul disponibilizamos cacifo e toalha.
Informamos que é obrigatório o uso de touca de natação, fato de banho, chinelos e biquíni ou calção de banho. 
A entrada só é permi�da a maiores de 16 anos (Jupiter Algarve Hotel e Jupiter Marina Hotel).

Em caso de não comparência, remarcação ou cancelamento do tratamento inferior 
a 6 horas de antecedência, reservamo-nos o direito de cobrar a totalidade do valor.

O Soul Spa By Júpiter é uma zona de relaxamento e tranquilidade, por isso, pedimos o
favor de manter um tom de voz baixo, e não usar dispositivos eletrónicos, tais como
telemóveis e outros aparelhos que causem ruído. 

In case of no-show, rescheduling or cancella�on less than 6 hours before the treatment,   
we reserve the right to charge the full amount.

For use of our Aqua Soul circuit we provide locker and towels. It is mandatory to wear a cap, slippers 
swim suit, bikini or swim trunks at the SPA facili�es.
Entry is only permi�ed to persons over 16 years of age (Jupiter Algarve Hotel and Jupiter Marina Hotel).

Soul Spa By Jupiter is a zone of relaxa�on and tanquility, therefore you are requested to keep your 
voice low. The use of mobile phones and other devices are not allowed in the Spa facili�es.

  *Chamada para rede fixa nacional

  *Call to a na�onal fixed network


