


Una passarel·la de Benestar fusionant Spa, Art, 
Naturalesa, Disseny i massatge. 

Un univers ecològic, respectuós i transgressor, 
dibuixant benestar amb pinzellades surrealistes 

de proximitat. 

Els nostres tractaments están dissenyats
 per gestionar l’estrés, millorar la qualitat de vida 

i tenir consciència de les emocions. 

El fonamental és donar espai per expandir 
la imaginació, deixar-te portar i gaudir de 

l’experiència ess.

Respecte i amor són els nostres valors, 
cuidem de tu, cuidem del planeta.

Benvingut/da  Sempre

Creadora del concepte 
ess Artistic Well-being



essfulness
Massatge molt relaxant amb traços d’espígol inspirat 

en el coure, el millor conductor d’energia. 

Dissenyat per a aconseguir un estat que es 
recrea en el moment present, fomenta el pensament positiu 

en la seva plena consciència i elimina el cos de l’estrès. 
 

50min | 75€   80min | 95€

essdangle
Massatge per fomentar la calma i la meditació a través 

del traç de patrons estructurats que conformen belles imatges. 
Perfecte per dolors lleus i activar la circulació sanguínea.

50min | 75€ 

essvolution
Massatge amb textures d’espígol i eucaliptus. 

Està dissenyat per permetre que l’energia flueixi lliurement 
a través del cos. Calma la ment, alleuja maldecaps o migranya, 

insomni i millora la flexibilitat. Ideal per quadres d’estrès. 

50min | 75€   80min | 95€

essouch
Massatge amb pressió ferma i eficaç, ideal per a 

dissipar el dolor físic. Textures de plantes medicinals 
que alleugen la fatiga muscular, aportant una major flexibilitat 

i major moviment d’articulació. 

25min | 60€   50min | 80€

essderful
Massatge reductor per a estilitzar el contorn de la figura 

aconseguint una silueta més definida. 

50min | 75€

Masatges 



esstastic
Agradable exfoliació orgànica i vegana que aportarà 

a la pell tota la hidratació perduda, el·limina les cèl·lules 
mortes deixant-li recuperar la seva suavitat i bellesa. 

50min | 75€  

 

essmotion
Embolcall d’algues desintoxicant amb oli essencial 

d’aranja i clau, ideal per combatre la grasa i la retenció 
de líquids. Calma dolors musculars, reumatisme, artritis, 

redueix la inflamació i equilibra les emocions. 

50min | 75€ 

essrock
Manicura Spa

50min | 35€
 

Manicura Shellac

50min | 35€

Pedicura Spa

50min | 40€

Pedicura Shellac

50min | 40€

Bellesa corporal



essvenic
Luxós ritual de neteja amb productes orgànics i vegans 

que ajuda la pell a desfer-se de totes les seves impureses, 
esborrar els danys causats per la pol·lució i a recuperar 

un aspecte radiant i lluminós. S’empren tècniques 
dissenyades al detall, extracció mitjançant 

una espàtula d’ultrasons i tònic en forma de boira. 

80min | 85€  

 

esslux
Corregeix i difumina les línies d’expressió, 

emplenant-les visiblement des de l’interior amb un efecte 
lífting instantani, aportant volum i eslasticitat a la pell. 

El tractament perfecte per despertar la joventut. 

50min | 95€ 

Bellesa facial



esscolor
Equilibri i connexió interior.  
Exfoliació corporal i facial 

+ massatge essdangle de 50 minuts 
+ massatge facial amb productes orgànics i vegans. 

110min | 130€

esstyle
Passarel·la de Benestar

Massatge essfulness de 50 minuts fomentant 
el pensament positiu, després podràs degustar un cocktail. 
És el teu moment, estàs aquí i ara… et sents sensacional! 

50min | 85€

essparty
Compartir

Concepte de festa original, chic i divertida 
amb les teves amigues o amics. 

Spa, massatge de 25 min, música, 
delicies ecològiques i cocktail. 

95€ per persona (de dilluns a dijous)

esstronomic
Gastro & Well-being

Una hora de SPA, massatge essfulness 50’ 
i sopar al restaurant La Mar.     

120€ per persona

Experiències



essvatar
La metamorfosi de l’autenticitat  

Massatge essvolution de 50 minuts per a permetre que l’energia 
flueixi lliurement a través del cos. El teu reflex en el mirall s’anirà 
transformant amb pinzellades fluor cap a un estat introspectiu. 

No existeixen barreres, seràs el que anhelis SER.
La projecció del nostre avatar fluor 

fomenta l’alliberament de pensament.

80min | 120€

esspantonic
Equilibri i connexió interior

Massatge essfulness de 50 minuts. Després et convidem 
a sentir el present i dibuixar-lo amb els ulls tapats en un llenç 

en blanc, revelant els sentits amb les teves cançons preferides, 
olis essencials i textures de la naturalesa.

La creativitat estimula la capacitat de transformar, 
la sorpresa forma part de l’experiència al destapar els ulls.

80min | 120€



essvibes
Accés zona d’aigües 

60min | 10€  

 
Good vibes

Una hora de SPA en exclusiva, escoltant les 
vostres cançons preferides i degustant una copa 

de cava, vi o infusió orgànica. 

60min | 45€ (de dilluns a dijous, no festius)

Combinem diferents tractaments 
per dissenyar un regal especial 

o un forfait personalitzat. 

Xec regal 
i forfaits 

Spa

personalizats



   Preguem arribar 15 minuts abans de l’hora per 
poder registrar-te i emplenar el qüestionari de 

salut per començar a l’hora prevista.
 

Els professionals ess t’ajudaran a planificar la 
teva sessió d’acord amb les teves necessitats.

 Si arribes tard es podría veure reduïda la du-
ració del tractament, perquè acabaran a l’hora 

prevista per no perjudicar al client següent. 

    Qualsevol cancel·lació realitzada amb més 
de 6 hores d’antel·lació no implica cap càrrec. 
Tota cancel·lació realitzada amb menys de 6 

hores d’antel·lació suposarà un càrreg del 50% 
del tractament reservat. La no cancel·lació 

d’una reserva suposarà el càrrec del 100% del 
tractament reservat. 

L’entorn ess tranquil i relaxat. Preguem 
respectar la privacitat, evitar fumar 
i fer ús del mòbil a les instal·lacions. 

Moltes gràcies.

Etiqueta



Park Hotel San Jorge
Avinguda Andorra, 28 

Calonge (Girona)
Tel. +34 872 550 733

Reserves: extensió 1321
spa@parkhotelsanjorge.com

www.parkhotelsanjorge.com

Segueix-nos
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