Metropolitan
Sagrada Familia
Anar al glmnils sense mandra

L'ultim gimmls de Ia cadena Metropolitan (inaugurat tot just el febrer) es un complex modern, ampli i lux6s, i l'enorme zona d'aigiles
n'es el principal atractiu (molt mill or que les
bicis d'spinning, no?). AIs vestidors masculins i
femenins hi trobareu una banyera d'hidromas·
satge, un bany turci una sauna, peroesquea Ia
zona comuna hi ha una piscina amb efectes termoluclics, sauna amb televisor interior, banyera d'hidromassatge, hammam, dutxa bitermica
ide vapor i font de gel; tot aixo a banda de les
dues piseines. Ofereixen tractaments de bellesa
i relaxaci6 i Ia coberta de l'edifici es un solarium
natural amb vistes a Ia Sagrada Familia. Sino
us en voleu fer socis, teniu entrades per a un dia.
Ara be, surt mesa compte Ia tarifa mensual, i
aixi usanimeu a feresport, que tamberelaxa.
Proven~a , 408

0 93 507 33 25

www.clubmetropolitan.net
30 €(clrcultd'algijes)/ 64 €(quota mensual)

The Royal Fitness

I'AB Skipper, situat a! costat de !'Hospital del sensaci6 d'ingravidesa fa que a! cap de vint mi-

Mar: des de Ia banyera d'hidromassatge es veu
Montjulc. La zona d'aigiles noes massa gran
(banyera d'hidrornassatge, bany de vapor, pica
de gel i dutxes de contrastos, amb olis essencials i d'aromaterapia) i compta amb una petita
banyera d'hidromassatge exterior al costat de
Ia piscina. Si us feu un tractament, accedir a
a quest espai exclusiu es gratis, si no, haureu
d'amollar 35 € per a Ia zona interior i 50 € per
poderanara fora. Lesatencionsdel personal iel
fet que sigui poe concorregut s6n el mi Bor. Aixo
i Ia banyera spa, on us podeu remullar en llet,
sals, fruites o olis i fan massatge subaquatic.
Av. del Utoral, 10 0 93 22165 65
www.hotelabskipper.com
35 € (circuit d'algiies)

Aotarium
Com a l'uter matern

Noes exactament un spa, d'acord, pero tambe
serveix com a tractament relaxant aquatic.
lrnagineu-vos una gran capsula plena amb 600
litres d'aigua (on hi ha dissolts 300 qui los de
sals curatives) en que us podeu tancar hermeticament, sense Bum, ni so, ni tacte, ni cap estimul
exterior. L'atllament sensorial es absolut i Ia

Jo vull ser rei

L'spa de !'Hotel Rei joan Carles I esta a l'alc;ada
del prestigi de !'hotel en tots els sentits: des de
les instal-lacions, amplies i lluminoses, fins a!
personal, que es encantador. A Ia zona d'spa
s'hi accedeix a traves dels vestuaris. Homes i
dones, per tant, estan en espais diferents. No hi
falta de res: sauna, caldari, piscina freda i calenta, sanarium, dutxes a pressi6 i un llarg etcetera. La decoraci6 recorda els pares de !'invent:
els romans i les seves termes. L'spa es pot com·
plemenlaJ amb massatges, gimnas o, si ho preferiu, us podeu ajeure a Ia piscina interior amb
un paisatge mediterrani de fons.
Diagonal, 661-671 0 93 36~141
www.theroyalfitness.com
32,10 € (circuit d'alglies.)

Skipper's
Bombolles amb vlstes

A molts hotels hi haspa, peronoa totselsspa hi
hales vistes que es tenen des del capdamunt de

®
El mes exotic
Rituels d'Orient
Venlnt de l'enrenou del carrer, el primer que
percebreu sera l' lntensa aroma a roses I
Ia muslca hlpnotltzant. Darrera de Ia seva
modesta entrada, Rltuels d'Orlent amaga
un petit paradis, un hammam que consta de
dues sales: Ia primera esta a 3 7 graus IIa
calor prove de Ia calefaccl6 de sota terra;
l'altra esta a 46 graus I mana el vapor. Elmes
recomanable es asseure's I passar el temps
anant d'un espal a l' altre. Ellmlnareu toxlnes
I mlllorareu Ia clrculacl6 sangurnla. HI ha
horarl excluslu per a dones I un altre de mlxt.
Loreto, 50 0 93 41914 72
www.rituelsdorient.com
28 € (circuit d'algiies)

nuts comenceu a generar endorfines ius sentiu
molt relaxats a niveB fisic i mental. No us penseu que es automatic: sincerament, costa desconnectar dels problemes terrenals, pero ens
asseguren que amb Ia practica cada vegada es
mes rapid deixar-se anar. Si us quedeu adormits, no patiu que flotareu.
Pl. Narcls Oiler, 3 0 93 217 36 37
www.flotarium.com
35 € (una sessl6 de flotarlum d'una hora)

SpaciOmm
Ommmm••• zzzzz

Els mateixos adjectius que es poden donar a
!'Hotel Omm (modern, bonic, acoBidor,fashion ... entreu-hi!) es poden atribuir a aquest
petit spa, que tambeestaobertals no clients. Es
un oasi tranquil-lissim, intim, recollit i en penombra, que sembla estar a anys llum del centre de Ia ciutat, just on esta ubicat. Podeu anar
nomes a Ia zona d'aigues (amb hammam, pediluvi, font de gel, dutxes de temperatures i pisci·
na d'hidromas~tge). pen) us quedareu amb
ganes de combinar-ho amb un dels seus tracta·
ments i rituals. Els tractaments acaben en uns
Bits gravitatorison us quedareu morts.
Passelg de Gracia, 106 0 93 445 40 00
www.hotelomm.es
50 € (circuit d 'algues)

02 Centro Well ness
Bon gust a Ia part alta

Fer-se'n soci noes a pte per a totes les butxaques, per6 com a pas...;ant, 50 tal dia poden ser
una bona inversi6. Les instaHacions s6n de primer nivell: des de Ia piscina. amb una vidriera
que funciona com una gran finestra a Ia ciutat,
fins a les saunes, banys de vapor o fonts de gel,
espaison el client pot trobar imimitat i sobretot
bon gust. El circuit d'aigua es molt complert i Ia
iHuminaci6 i Ia tonalitat grisa de les paretscon·
vida a Ia relaxacio. Si hi aneu un dia d'aqueBs
queel sol imposa. pugeu a! solarium. Us espera
una enorme terra,.,--a amb vistes als jardins Villa Amelia >n prendre el soles tot un plaer.
Eduardo Conde, 2-6 0 93 205 39 76
www.o2centrowellness.com
50€(clrcuitd algues)

Feu-vos I'spa a casa
Exfoliant corporal

Salsdebany

The Body Shop

L'Occltanle en Provence

PROVENCA. 245; C. C. GLORIES (DIAGONAL,

GRAN DE GRACIA. 76; RAMBLA DE CATALUNYA, 61

208)Com ja deveu saber a hores
d'ara, una exfollacl6 es essenclal
per comen~ar a tenir cura del vostre
cos. Treu Ia prlmera capa de ceHules
mortes de Ia pell I Ia prepara de cara
a l'estlu, per aconsegulr un bronzejat
unlforme. A The Body Shop en trobareu de coco, fruita de Ia passl6, mango, papala, aranja I un llarg etcetera.
16 €

Les classlques pedretes d'olor que es
dlssolen en algua no han desaparegut del
mapa, tot lies lnnovaclons en el m6n de
l'estetlca I el benestar. Contlnuen essent
una bona opcl6 sl, slmplement, voleu
donar un toe especial albany. A L'Occltanle en tenen de lavanda que, a mes de fer
bona olor, aproflten les propletats dels oils
essenclals.
15,50€
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