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Depois de se afirmar 
no Algarve e em 

Cascais, o spa mais 
premiado em Portugal 

prepara a expansão 
a Lisboa e lá fora 

Texto 

M. JOÃO 
VIEIRA PINTO 



Serenity — The Art of Well Being é uma 
marca de spa de luxo desenvolvida pela 
United Investments Portugal (UIP), ges-
tora de resorts de luxo no nosso País, 
afirmando-se, desde 2016, como um dos 
maiores spa europeus e respondendo por 
prémios nos World Luxury Spa Awards, 
incluindo "Melhor Destino de Spa de 
Luxo" de Portugal e "Melhor Spa de Bem-
-Estar de Luxo" da Europa, em 2018. 

Desde há uns anos que tem vindo a 
desenvolver programas de bem-estar que 
combinam terapias, entre suplementos 
nutricionais, culinária saudável e aulas 
de fitness, com uma abordagem integrada 
para levar os clientes a «experienciarem a 
"leveza do ser"», conforme reflecte Maria 
d'Orey, directora do Serenity. E desde há 
uns meses que tem trabalhado em todo 
um programa de Detox para Executivos, 
que ajude a desacelerar a mente e tratar o 
corpo. A vontade, por ali, é manter o rit-
mo, seja no desenvolvimento de novos 
conceitos e programas, como na conquista 
de clientes e prémios. Por isso, para breve, 
aquele que se quer continuar a destacar e 
diferenciar pelos seus tratamentos de assi-
natura tem abertura prevista em Lisboa —
à boleia do hotel Hyatt —, a que se seguirá 
o Porto e, depois, o primeiro espaço fora 
do mercado português, no Dubai. 

Já desde há uns anos que o Serenity es-
tava a desenvolver programas de well-
ness e burnout retreat. Interromperam 
durante o confinamento ou antes pelo 
contrário? É visível uma maior procura? 
Com a Covid, a procura foi exponencial. 
Neste momento, a adesão ultrapassa os 
anos anteriores quase quatro vezes mais. 
Tem havido um crescimento ao longo dos 
anos, em particular em termos de con-
fiança na própria marca, que tem apre-
sentado uma série de serviços inovado-
res, como foi o caso dos tratamentos com 
CBD. O que notamos é que as pessoas 
têm cada vez mais esta necessidade. Per-
ceberam que não é assim tão difícil ter-se 
um burnout! 

O que diferencia este programa de 
Detox para Executivos é o facto de ser 
adaptado a cada pessoa e ajudar à desace-
leração da mente. São programas de três,  

cinco e sete noites, que ajudam a recupe-
rar algum equilíbrio. 

Um crescimento de quatro vezes mais 
face ao ano anterior traduz-se em quan-
tos programas, em média? 
Uma média de 30 pedidos por mês, mas 
mais estrangeiros ainda e cada vez mais 
da classe médica. Em termos de idade, 
entre os 40 e os 55 e maioritariamente 
mulheres! O mais procurado é o de cin-
co noites e o que já estamos a conseguir é 
que haja repetição. 

São programas muito personalizados, 
trabalhados e pensados para cada pessoa. 
O objectivo é sempre desacelerar. 

Cada programa contém a componen-
te nutricional e a de tratamentos. Temos 
vindo sempre a investir em melhorias, 
tendo em conta os resultados, introdu-
zindo novos tratamentos ou fazendo al-
guns ajustes. Por exemplo, introduzimos 
a suplementação, que vai ajudar em todo 
o processo de desintoxicação, mantendo 
a firmeza e tonicidade do corpo, não nos 
sentindo cansados. 

Nada acontece no Serenity sem que 
eu tenha experienciado e comprovado, 
assim como a própria equipa. São horas 
e horas de formação, sempre à procura 
de novidades e melhorias. Foi assim que 
chegámos ao CBD. O Serenity não tinha 
tratamentos com produtos de efeito anal-
gésico e anti-inflamatório e estes com 
CBD chegaram a Portugal, em primeira 
mão, connosco. É um bestseller, esgota. 
Por isso, com a renovação do nosso es-
paço em Cascais, acabámos por expandir 
este tratamento para lá. 

E em breve chegará a Lisboa, também, 
com a expansão da marca para o Hyatt. 
O que é que mudará, ou que alterações 
serão introduzidas, tendo em conta que 
o próprio target é diferente do Algarve 
para Lisboa, assim como toda a oferta 
local de outros players? 
A entrada em Lisboa surge com a expan-
são do Grupo UIP, já que o Serenity tem 
vindo sempre a acompanhá-lo. Lisboa é 
uma oportunidade para implementar to-
dos os SUP (Standard Unit of Processing) 
da marca até porque, futuramente, vamos 



expandir mais ainda, não só em Portugal 
como lá fora... 

Ou seja, a abertura do Hyatt também 
nos permitiu a criação dos dossiers de 
standards de serviço e procedimentos de 
forma a garantirmos agilidade nas no-
vas aberturas que temos previstas para o 
Porto e Médio Oriente, numa expansão 
internacional da marca... 

... que era desejo já há algum tempo! 
Sim, mas vai acontecer no Porto e, a mé-
dio prazo, no Médio Oriente. Também há 
a oportunidade de expandirmos o Sere-
nity fora do Grupo UIP. 

Em relação ao Hyatt, o que pensá-
mos foi num conceito inovador, onde 
será possível desacelerar. Em Lisboa não 
existe uma oferta tão global de bem-estar, 
com tratamentos semelhantes ao que de-
senvolvemos no Algarve, mas mais cur-
tos e com a introdução de novos produtos 
de uma linha orgânica — para quem tem 
pouco tempo e quer resultados rápidos. 

Na marca de fitness, o Hyatt vai ter 
um ginásio e dois estúdios, um para yoga 
e pilates e outro para actividades cardio, 
que vai estar aberto ao público de fora do 
hotel e terá capacidade para 100 membros. 

E em relação ao Serenity Lisboa? 
São nove salas de tratamento, sendo que 
a equipa (15 pessoas) está em formação 
desde Fevereiro. O Serenity já soma 26 
prémios e não podemos descurar a exce-
lência do serviço. 

Temos uma oferta alargada e diferen-
ciadora, no mesmo espaço. 

O Porto será idêntico? 
Será ainda maior. Será um Destination 
Spa. Mas ainda antes do Porto, abriremos 
outros fora de Portugal, nomeadamente 
no Dubai. Será a estreia fora do País. 

São desafios maiores em termos de ges-
tão de qualidade! 
O Hyatt acabou por nos ajudar a esse ní-
vel, já que tivemos que criar todos os SUP 
que agora se estendem e replicam em to-
das as unidades. 

Os protocolos são criados para garan-
tir a experiência da marca. 

Lisboa, Porto, Dubai... e depois, que ob-
jectivos em termos de expansão? 
O que está pensado é abrir fora de unida-
des do grupo, com parceiros bem identi-
ficados, eventualmente já em 2023.11 

Maria D'Orey, directora do Serenity 

- The Art of Well Being 

QUER FAZER UM DETOX? 

Os programas de Detox combinam 
várias terapias, suplementos nutri-
cionais, culinária saudável e aulas 
de fitness, como uma abordagem 
integrada para "purificar" o corpo, 
a mente e o espírito. As experiências 
foram desenhadas para serem de 
três, cinco ou sete noites. 
Na opção de três noites, os parti-
cipantes são recebidos com uma 
introdução ao programa e uma con-
sulta de nutrição, onde será feito 
um plano personalizado para levar 
para casa. O programa prevê ainda 
uma massagem de drenagem linfá-
tica de 50 minutos, uma esfoliação 
e envolvimento corporal desinto-
xicante, de 50 minutos. Inclui uma  

análise de bloimpedância corporal; uma 
aula de fitness em grupo, de 60 minutos; 
um banho marinho desintoxicante, de 
20 minutos; uma massagem desintoxi-
cante, de 80 minutos, e uma massagem 
de recuperação, durante 50 minutos. Os 
participantes ficam também com acesso 
ao Oásis Termal. 
Já na opção de cinco noites, além de 
duas massagens de drenagem linfática 
(25 e 50 minutos), e de uma consulta de 
nutrição personalizada, os clientes re-
cebem ainda um kit detox para dez dias. 
O programa inclui ainda uma esfoliação 
e envolvimento corporal desintoxicante 
(50 minutos) e dois banhos marinhos 
desintoxicantes. Além de uma análise 
de bioimpedância corporal, o programa  

soma três aulas de fitness em grupo, 
uma massagem desintoxicante (50 mi-
nutos), envolvimento corporal em algas 
marinhas e, para que o relaxamento seja 
completo, acesso ao Oásis Termal. 
Para quem optar então pelas sete 
noites, além do descrito, a experiência 
contempla ainda uma massagem de 
recuperação (50 minutos) e uma facial 
purificante (50 minutos). 
Em todos, os participantes têm ainda 
a opção de fazer simultaneamente um 
completo detox digital, deixando os 
seus telemóveis numa bolsa de descan-
so, ou optar por uma versão mais curta 
de duas noites. 
Os valores para os programas de três, 
cinco e sete noites começam nos 436€. 




