Termos e Condições
1. Esta promoção é válida de 11 de abril a 30 de junho de 2022 (“Período Promocional”), ambas as
datas inclusive.
2. Durante o Período Promocional, os titulares dos cartões de crédito e de débito do BNU (“Titulares
do Cartão”) podem usufruir das seguintes ofertas de tratamento de spa no Nüwa Spa, no City of
Dreams, Macau (“Ofertas”):
Oferta de SPA 1 - Terapia “Han” para Relaxamento Profundo – 90 minutos
Preço especial: MOP1,380 (valor líquido)
(Preço Original: MOP1,932 (valor líquido)

A oferta do spa inclui:
 15 minutos de Relaxamento Profundo
 60 minutos de Massagem Meridiana com óleo “Spirit Qi”
 15 minutos de Massagem “Bojin Tendon”, Cabeça ou Rosto
 Uso gratuito de instalações do spa: banho turco, sauna, piscina de vitalidade, duche
(“experience shower”) e lounge de relaxamento
 Oferta de banho aromático para os pés com ervas medicinais chinesas
 Oferta de chá e refresco saudáveis caseiros
Oferta de SPA 2 - Spa “Blue Miracle” – 120 minutos
Preço especial: MOP2,380 (valor líquido)
(Preço Original: MOP3,542 (valor líquido))
A oferta do spa inclui:
 30 minutos de massagem nas costas com pedras minerais
 90 minutos de tratamento facial “Blue Diamond Brightening” com “Máquina Facial
Ultrassónica”
 Uso gratuito de instalações do spa: banho turco, sauna, piscina de vitalidade, duche
(“experience shower”) e lounge de relaxamento
 Oferta de banho aromático para os pés
 Oferta de chá e refresco saudáveis caseiros
3. Os preços especiais indicados na cláusula 2 incluem 10% de taxa de serviço e 5% de imposto
governamental.
4. É necessária reserva antecipada para usufruir das ofertas acima mencionadas. Os Titulares do
Cartão podem efetuar a reserva junto do Nüwa Spa no City of Dreams através da linha de reserva:
(853) 8868 6883.
5. O reagendamento dos tratamentos de spa deve ser feito até 4 horas antes do horário agendado.
Por favor consulte o site oficial para obter os horários de funcionamento atualizados:
https://www.cityofdreamsmacau.com/en/enjoy/spa/nuwa-spa

6. As Ofertas não podem ser usadas em conjunto com outras promoções.
7. As ofertas e os serviços de tratamento de spa acima descritos são fornecidos exclusivamente pela
COD Resorts Limitada. O Banco Nacional Ultramarino, S.A. (BNU) não é o fornecedor dos serviços
e/ou produtos e não poderá ser responsabilizado em caso de litígio resultante dos mesmos.
Qualquer litígio neste âmbito deverá ser tratado diretamente pelos Titulares do Cartão com a COD
Resorts Limitada.
8. O Banco Nacional Ultramarino, S.A. (BNU) e a COD Resorts Limitada reservam-se no direito de
alterar estes Termos e Condições (incluindo o uso, suspensão e cancelamento desta promoção)
sem aviso prévio.
9. Todas as matérias e litígios, incluindo a interpretação destes Termos e Condições, estão sujeitos
à decisão final do Banco Nacional Ultramarino, S.A. (BNU) e da COD Resorts Limitada.
10. Estes Termos e Condições estão disponíveis nas línguas chinesa, portuguesa e inglesa. Em caso de
discrepância ou inconsistência entre as diferentes versões, prevalece a versão em inglês.

