
PROGRAMA

TEMPORADA 2022

Antiestrès

MODALITATS DEL  PROGRAMA
Els programes de tractaments inclouen

Els programes de tractaments 
inclouen  l’ Allotjament a l‘hotel 
Manantial**** en règim de Mitja Pensió 
o Pensió Complerta.

Dietes especials especifiques de 
aprimament, vegetarianes, gluten-free, 
de desintoxicació, hipocalòriques, etc. 
sota prescripció del equip mèdic del 
balneari (consultar suplement

EL PROGRAMA ANTIESTRÈS 
de Caldes de Boí està indicat especialment per les 
persones en estat ansiós  a causa de la vida quotidia-
na, insomni a causa d’estrès, depressions lleus o estats 
post estrès.

EL TRACTAMENT 
consistirà en immersió en aigua sulfurada i tracta-
ment en estufes de vapor de aigua sulfurada buscant 
una relaxació generalitzada. Per aconseguir un estat 
de calma, s’ utilitzaran  tècniques de massatge tant 
en sec com en aigua, com poden ser el Massatge 
Subaquàtic, Massatge Vichy i Massatges antiestrès. 

AIGUA DE BEGUDA
Cura hidropínica amb aigua de la “Font del Bosc”. 
Aigua sulfurada amb efecte antioxidant.



Hi ha opcions per a acompanyants sense realitzar programa.
Consultar tarifes a Temporada alta del 15 de juliol a l'11 de setembre 2022

La distribució de les diferents tècniques que s'hi inclouen és orientativa
i pot variar en funció de la disponibilitat i planificació del centre termal.
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Estufa + Massatge terapèutic esquena i cap 50' + Aquazen/Aquagym 

Estufa + Massatge sota Dutxa Vichy 25’ + Reflexoteràpia 25’

Estufa + Massatge Tailandès 80' + Circuit Termal 60'

Estufa + Massatge Neurosedant 25' + Aquazen/Aquagym 

Estufa + Massatge Antiestrès aromàtic 50' + Circuit Termal 60'

Estufa + Quiromassatge general 50' + Aquazen/Aquagym 

Estufa + Massatge Ayurveda amb pindes 80'
 

PROGRAMA ANTIESTRÈS
MITJA PENSIÓ

PROGRAMA ANTIESTRÈS
PENSIÓ COMPLETA

2 persones + 2 programes 1.950€

1 persona + 1 programa 1.175 €

2 persones + 2 programes 2.200€

1 persona + 1 programa 1.300€

TARIFES

PROGRAMA

Afueras, s/n. Caldes de Boí   |   25528, Lleida (Spain)   |    (+34) 973 69 62 10   |   reservas@caldesdeboi.com

2 persones + 2 programes 2.730€

1 persona + 1 programa 1.652€

2 persones + 2 programes 3.080€

1 persona + 1 programa 1.827€


