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Revelando o novo «Le Spa» no Four Seasons Hotel George V – 720 m² de espaço luxuoso 

dedicado ao bem-estar 
 

O Four Seasons Hotel George V, Paris revela seu novo Le Spa em julho, oferecendo um santuário de 

tratamentos exclusivos e personalizados com resultados imediatos no agitado centro da cidade. 
 
O novo Spa, com mais de 720 m², inclui uma piscina de 17 metros revestida de mosaicos, uma piscina de 
vitalidade com circuito de hidromassagem com água aquecida a 34 ºC, uma sala de fitness inovadora com 90 
m² e um elegante salão de cabeleireiro. Além das cinco salas de tratamento individuais, dois hammams de 
luxo para homens e mulheres e uma Suíte Spa para tratamentos em casal. 
 
«É um prazer apresentar Le Spa, um espaço contemporâneo de estilo e serenidade no coração da cidade. 
Um local onde a elegância parisiense se une ao serviço atencioso de Four Seasons, oferecido por nossa 
equipe de terapeutas empenhados, dedicados a fazer com que você esteja e se sinta em seu melhor», diz 
Jean-Claude Wietzel, Diretor-geral do Four Seasons Hotel George V, Paris.  
 
Pierre-Yves Rochon, o conceituado designer de interiores parisiense, criou um espaço que é ao mesmo 
tempo luminoso, moderno e elegante, inspirado em antigas tradições de spa, com uma paleta de cores de 
tons cinza-claro e prateado. Os mosaicos de inspiração grega, romana e turca se misturam com peças de 
arte moderna cuidadosamente selecionadas e composições florais espetaculares criadas por Jeff Leatham. 
«Selecionamos meticulosamente os materiais, móveis e peças de arte que expressam os códigos espirituais 
e a harmonia do hotel, tanto clássicos quanto resolutamente contemporâneos», comenta Rochon.  
 
No coração da cidade da haute couture, Le Spa oferece um menu de tratamentos personalizados para 
oferecer os melhores resultados das mais conceituadas marcas francesas e internacionais. Le Spa oferece 
experiências personalizadas para satisfazer as necessidades de todos os tipos de pele, usando uma coleção 
de produtos escolhidos a dedo e técnicas desenvolvidas juntamente com especialistas em beleza e Spa 
reconhecidos mundialmente.  
 
Foi desenvolvida uma seleção de novas Experiências Assinatura para aproveitar a essência do Spa, 
proporcionando viagens sensoriais personalizadas que oferecem resultados tangíveis. Os destaques incluem 
um facelift japonês tradicional de Kobido, um tratamento anti-idade biológico com certificação orgânica Alaena 
e um tratamento especial do Dr. Burgener especialmente desenvolvido para o Spa. 
 
De acordo com Nathalie Delclos, Diretora do Spa do Le Spa com 12 anos de experiência no Four Seasons 
Spas, «Focar em técnicas de tratamento manuais, não invasivas e orientadas para os resultados tem sido 
fundamental em minha abordagem para oferecer a nossos hóspedes o melhor em soluções de cuidados para 
a pele inovadoras e feitas sob medida.  
 
 
 
 

http://www.fourseasons.com/tentrinity/

