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Menos é mais. A máxima é o n
Luxo. E a dúvida é como isso se traduzirá em consumo, 
considerando que o “menos é mais” não significa abrir mão da 
qualidade excepcional, do exclusivo, da raridade.
excesso de informação e hiperconexão, a percepção do Luxo
também passa a se con
mindfulness. Nesse sentido, o setor de hospitalidade
principalmente, já abraçou o conceito e é onde 
perceptível, sendo possível depurar esse movimento de forma mais 
clara e tangível. Em eras de altíssima 
torna raro, exclusivo e para poucos!
 
 
MANDARIN ORIENTAL
No final do ano passado a rede d
Oriental promoveu em todos os seus spas a 
o menu de tratamentos continuou inalt
música e conversas foram abolidas com o objetivo de promover 
pausa e conexão. Além disso, é possível agendar o ano todo o 
Digital Detox, um pacote de 80 minutos que visa aliviar o stress e 
as tensões causadas pelo uso freqüente 
precisa dizer que os celulares são entregues na chegada ao Spa, 
não é? 
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se conectar ao silêncio, o bem
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já abraçou o conceito e é onde se faz
sendo possível depurar esse movimento de forma mais 

clara e tangível. Em eras de altíssima conectividade, o silêncio se 
torna raro, exclusivo e para poucos! 
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SILENT SPA THERME LAA
O resort austríaco Therme Laa possui um Spa totalmente dedicado 
à prática do silêncio. O espaço projetado pelo arquiteto 
Vanek (Büro Holzbauer & Partner)
equipadas com camas confortáveis, piscina, suítes, área de sauna e 
área de gastronomia. A atmosfera é inspiradora, o encontro do 
monástico com o Luxo.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SILENT SPA THERME LAA 
O resort austríaco Therme Laa possui um Spa totalmente dedicado 
à prática do silêncio. O espaço projetado pelo arquiteto 
Vanek (Büro Holzbauer & Partner) consiste em quatro elipses 
equipadas com camas confortáveis, piscina, suítes, área de sauna e 
área de gastronomia. A atmosfera é inspiradora, o encontro do 
monástico com o Luxo. 

O resort austríaco Therme Laa possui um Spa totalmente dedicado 
à prática do silêncio. O espaço projetado pelo arquiteto Wolfgang 

consiste em quatro elipses 
equipadas com camas confortáveis, piscina, suítes, área de sauna e 
área de gastronomia. A atmosfera é inspiradora, o encontro do 

 



 

 
 
INSCAPE 
O centro holístico Inscape, em Nova York, é o SoulCycle da 
meditação. São mais de 400m2 dedicados a integrar a tradição da 
meditação ao pensamento moderno e tecnologia. No local são 
oferecidos experiências de meditação (Foco, Mindfulness, Mantra e 
Visualização) e de relaxamento (Som profundo, Descanso profundo 
e Respiração profunda).
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AKASHA – CAFÉ ROYAL HOTEL
O Akasha Spa, localizado dentro do Café Royal Hotel em Londres, 
foi nomeado o melhor Spa de hotel da Inglaterra pelo 
Awards 2017 e recentemente adicionou a seu time de especialistas 
terapeutas cognitivos. Assim, o espaço passa a oferecer sessões de 
reiki, uma consultoria intuitiva para tratamentos personalizados de 
bem-estar emocional, além de 
física, mental, emocional e espiritual.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAFÉ ROYAL HOTEL 
O Akasha Spa, localizado dentro do Café Royal Hotel em Londres, 
foi nomeado o melhor Spa de hotel da Inglaterra pelo 

2017 e recentemente adicionou a seu time de especialistas 
terapeutas cognitivos. Assim, o espaço passa a oferecer sessões de 
reiki, uma consultoria intuitiva para tratamentos personalizados de 

estar emocional, além de coaching para balancear a saúde 
sica, mental, emocional e espiritual. 

O Akasha Spa, localizado dentro do Café Royal Hotel em Londres, 
foi nomeado o melhor Spa de hotel da Inglaterra pelo World Spa 

2017 e recentemente adicionou a seu time de especialistas 
terapeutas cognitivos. Assim, o espaço passa a oferecer sessões de 
reiki, uma consultoria intuitiva para tratamentos personalizados de 

para balancear a saúde 

 



 

 
 
HOTÉIS HILTON
A rede americana de hotéis e resorts Hilton lançou em junho na sua 
unidade de São Francisco 
outras 6 localidades nos Estados Unidos ao longo deste e do 
próximo ano -  uma coleção de quartos que contam com uma 
seleção de equipamentos Premium de ginástica, tais quais bikes 
indoors da marca britânica Wattbike e estações de treinamento com 
telas touchscreen com vídeo aulas para um uso seguro do 
equipamento. Para garantir o bem
acomodações contam ainda com c
blackout e uma seleção de bebidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOTÉIS HILTON 
A rede americana de hotéis e resorts Hilton lançou em junho na sua 
unidade de São Francisco – mas com plano de expansão para 
outras 6 localidades nos Estados Unidos ao longo deste e do 

uma coleção de quartos que contam com uma 
ipamentos Premium de ginástica, tais quais bikes 

indoors da marca britânica Wattbike e estações de treinamento com 
com vídeo aulas para um uso seguro do 

equipamento. Para garantir o bem-estar dos hóspedes as 
acomodações contam ainda com cadeira de meditação, cortinas 

e uma seleção de bebidas protéicas. 

A rede americana de hotéis e resorts Hilton lançou em junho na sua 
mas com plano de expansão para 

outras 6 localidades nos Estados Unidos ao longo deste e do 
uma coleção de quartos que contam com uma 

ipamentos Premium de ginástica, tais quais bikes 
indoors da marca britânica Wattbike e estações de treinamento com 

com vídeo aulas para um uso seguro do 
estar dos hóspedes as 

adeira de meditação, cortinas 

 



 

 
 
 
 
 

RITZ-CARLTON 
A rede internacional de hotéis de Luxo Ritz
lançou quartos ‘spa
Washington. As habitações incluem bolas de pilates, 
óleos de aroma terapia e uma máquina de sons relaxantes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A rede internacional de hotéis de Luxo Ritz-Carlton recentemente 
lançou quartos ‘spa-level’ em sua unidade em Georgetown, 
Washington. As habitações incluem bolas de pilates, mat
óleos de aroma terapia e uma máquina de sons relaxantes.

Carlton recentemente 
level’ em sua unidade em Georgetown, 

mat de yoga, 
óleos de aroma terapia e uma máquina de sons relaxantes. 

 



 

EQUINOX 
A Luxuosa rede de academias Equinox (dona da marca SoulCycle) 
está investindo no ramo da hospitalidade e abrirá seu primeiro hotel 
em Nova York em 2019. O empreendimento de U$2 bilhões e 250 
quartos, contará com piscinas externa e 
dedicados ao esporte. O plano é abrir de 50 a 70 hotéis no mundo 
todo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luxuosa rede de academias Equinox (dona da marca SoulCycle) 
está investindo no ramo da hospitalidade e abrirá seu primeiro hotel 
em Nova York em 2019. O empreendimento de U$2 bilhões e 250 
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THE LANESBOROUGH
Situado em Londres, 
membros, que recentemente se uniu à marca britânica especialista 
em bem-estar e fitness Bodyism para lançar um novo Spa e 
academia. O novo espaço conta com um serviço de consultoria 
Oracle, um plano customizado de exercícios e alimentação.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
THE LANESBOROUGH 
Situado em Londres, The Lanesborough é um hotel exclusivo para
membros, que recentemente se uniu à marca britânica especialista 

estar e fitness Bodyism para lançar um novo Spa e 
academia. O novo espaço conta com um serviço de consultoria 

, um plano customizado de exercícios e alimentação.
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