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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – SPA ETIQUETTE 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το spa μας λειτουργεί καθημερινά από τις 12:00 μ.μ. έως τις 20:00 μ.μ. 

OPENING HOURS 

Our spa is open daily from 12:00 p.m. to 20:00 p.m. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε να προσέρχεστε στο χώρο της επιλογής σας 

10 λεπτά πριν την ώρα του ραντεβού σας. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε ή να αλλάξετε το ραντεβού σας παρακαλούμε 

ενημερώστε 3 ώρες τουλάχιστον πριν τον καθορισμένο χρόνο για να αποφύγετε επιβάρυνση 

του 50% του συνολικού ποσού της προεπιλεγμένης θεραπείας. 

Σε περίπτωση χρονικής καθυστέρησής σας σε ραντεβού η θεραπεία σας θα μειωθεί σε 

διάρκεια. 

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να χαρίσετε στους αγαπημένους σας δωροεπιταγή για να 

απολαύσουν περιποιήσεις στο χώρο μας κατόπιν ραντεβού. Συμβουλευτείτε την reception για 

την καλύτερη δυνατή επιλογή. 

 

RESERVATIONS AND CANCELATION POLICY 

In order to maximize YOUR spa experience, please arrive 10 minutes prior to your appointment. 

In case you wish to cancel or amend the time of your appointment, please inform us 3 hours 

prior to the scheduled time in order to avoid 50% penalty charge. 

Should you arrive late for your appointment, the treatment duration will be reduced. 

We offer you gift vouchers for your friends to enjoy treatments of our spa catalogue. Consult 

the reception for the best choice. 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ SPA 

Σας ζητούμε να κάνετε ντους πριν από κάθε θεραπεία σώματος 

SPA PROTOCOL 

For your comfort you are kindly requested to have a shower prior to any body treatment  
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣΑΖ - MASSAGE TREATMENTS 

 

ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ ΣΩΜΑΤΟΣ 

RELAXING FULL BODY MASSAGE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 25΄– 50΄ 

ΤΙΜΗ/ PRICE: 30€ - 50€ 

Χαλαρωτικό μασάζ που ανακουφίζει από την ένταση, το stress, βελτιώνει την 

κυκλοφορία του αίματος και καταπραΰνει τους μύες. Οι δεξιοτεχνικές χαλαρωτικές 

μαλάξεις βοηθούν το σώμα να αποβάλλει τη συσσωρευμένη ένταση και κούραση, 

καθώς επιτυγχάνεται απόλυτη χαλάρωση των κουρασμένων μυών και επαναφορά της 

ελαστικότητάς τους. Προσφέρει βαθιά χαλάρωση και φυσική ισορροπία του σώματος. 

 

Relaxing massage that relieves from tension and stress, improves blood circulation and 

soothes the muscles. 

 

ΒΑΘΥ ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ ΣΩΜΑΤΟΣ 

DEEP TISSUE FULL BODY MASSAGE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION:  25΄– 50΄ 

ΤΙΜΗ/ PRICE: 30€ - 60€ 

Βαθύ χαλαρωτικό μασάζ σε όλο το σώμα που απαλλάσσει από μυϊκούς πόνους και 

συσσωρευμένη ένταση. Ανακουφίζει  από την ένταση, αναζωογονεί τον οργανισμό και 

συνδράμει στην επίτευξη της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής ηρεμίας. 

Παράλληλα, η χρήση των ευεργετικών αιθέριων ελαίων προσφέρει ευεξία στο σώμα 

και αναζωογόνηση στον οργανισμό και βελτιώνει τη διάθεση, που επιτρέπει στο σώμα 

να αποβάλλει ένα μεγάλο ποσό έντασης και να ανανεώσει την ενέργειά του άμεσα και 

αποτελεσματικά. 

 

Deep muscle massage that relieves from muscular pain and accumulated tension. The 

intense, rhythmic massage brings harmony to your body and mind. 
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ΜΑΣΑΖ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 

AROMATHERAPY FULL BODY MASSAGE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 50΄ 

ΤΙΜΗ/ PRICE: 50€ 

Ένα αρωματικό δώρο για το σώμα και το πνεύμα που συνδυάζει τις ιδιότητες των 

αιθέριων ελαίων με τεχνικές μαλάξεων προκαλώντας αίσθηση ευφορίας σε όλο τον 

οργανισμό. 

Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, τονώνει τους μύες, αποβάλλει από τον 

οργανισμό τις τοξίνες, διώχνει την υπερένταση και την κούραση και προσφέρει ευεξία 

και αναζωογόνηση. 

A gift for your body and your spirit. The combination of essential oils and massage 

techniques improves the circulation of blood and reduces pressure and tiredness. 

 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ 

SPORT MASSAGE 

ΔIΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 60'  

ΤΙΜΗ/ PRICE: 75€ 

Δυνατό μασάζ που χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές μάλαξης με στόχο την 

αποσυμφόρηση της πίεσης που υπάρχει στους μαλακούς ιστούς του σώματος. 

Βοηθάει στην αποθεραπεία σημείων του σώματος όπου έχει συσσωρευτεί πολύ 

ένταση Καταπραΰνει τους μυϊκούς πόνους, επιταχύνει την αποβολή του γαλακτικού 

οξέος και συγχρόνως με ειδικές κινήσεις stretching βελτιώνει την ? των μυών. 

Using specific massage techniques into the deeper muscle fiber layers, this session 

helps the recovery of points where too much stress has accumulated. The treatment is 

completed with the cupping, which enhances blood circulation and restores muscle 

elasticity/suppleness 
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ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ (ΤΟΠΙΚΟ) ΜΑΣΑΖ 

INDIVIDUAL TAILORED MASSAGE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 25΄- 50' 

ΤΙΜΗ/ PRICE: 30€-60€ 

 

Μια θεραπεία για όλες τις ηλικίες, στοχευόμενη στο επιθυμητό σημείο του σώματος. 

Αυτό το μασάζ προσαρμόζεται ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες.  

A treatment for all ages, targeting the part of the body desired. This massage treatment 

is adapted to the personal needs and wishes of clients. 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

RELAXING FACIAL MASSAGE  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION:  25΄ 

ΤΙΜΗ/ PRICE:  30€ 

Για όλους τους τύπους δέρματος, αυτή η  ειδική τεχνική μασάζ χαλαρώνει και τονώνει 

όλο το πρόσωπο. Περιλαμβάνει μασάζ στο λαιμό, τους ώμους και το κεφάλι. 

Σας συνιστούμε να το συνδυάσετε με οποιαδήποτε θεραπεία σώματος. 

 

This massage treatment can be applied to all skin types in order to relax and revitalize 

the whole face. Includes neck, shoulder and head massage.  

We recommend to combine it with any body treatment. 
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ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 

FACIAL AROMATHERAPY MASSAGE  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION:  50΄ 

ΤΙΜΗ/ PRICE:  50€ 

Μια αναζωογονητική θεραπεία προσώπου που σχεδιάστηκε για να τονώσει τη λάμψη 

και την υγεία της επιδερμίδας. Με προϊόντα και τεχνικές που ρυθμίζονται ανάλογα με 

τον τύπο του δέρματός σας και την κατάσταση του προσώπου σας. 

A comprehensive, rejuvenating facial treatment designed to promote a beautiful, 

radiant skin. Using products and techniques tailored to your skin type and needs.  

 

ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΚΕΦΑΛΗΣ - ΑΥΧΕΝΑ 

FACE AND HEAD MASSAGE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION:30’ 

ΤΙΜΗ/ PRICE:   35€ 

Ένα απολαυστικό μασάζ στο πρόσωπο, στον αυχένα και στο λαιμό. Ενεργοποιεί την 

κυκλοφορία του αίματος χαλαρώνει τους μύες, διώχνοντας την ένταση και το άγχος. 

Λειαίνει τις λεπτές γραμμές, αφήνοντας το πρόσωπο σας λαμπερό και 

αναζωογονημένο. 

This massage treatment fights stress and offers tranquility to muscles. Specific pressure 

to tension points and the use of special products refresh the skin and make the face 

appear rejuvenated. 

 

ΜΑΣΑΖ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗΣ 

NECK AND BACK MASSAGE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 25΄ 

ΤΙΜΗ/ PRICE:  30€ 

Το αντίδοτο για τον πονοκέφαλο και τις ημικρανίες αλλά και για τους μυϊκούς πόνους 

που προκαλούν η κούραση και το stress στις ευαίσθητες περιοχές του αυχένα και της 

πλάτης.  

It is the antidote of headaches, migraines and muscle pains from tiredness and stress. 
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ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ ΑΥΧΕΝΑ/ΠΛΑΤΗΣ/ΧΕΡΙΩΝ 

REJUVENATING MASSAGE OF NECK/BACK/HANDS 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 40΄ 

ΤΙΜΗ/ PRICE:  45€ 

Ειδικοί χειρισμοί μάλαξης εστιασμένοι στις περιοχές της πλάτης, του αυχένα και των 

χεριών – συχνά πολύ επιφορτισμένων λόγω του συγχρόνου τρόπου ζωής-οδηγούν 

στην αποφόρτιση των περιοχών αυτών, σε μείωση πόνων, χαρίζοντας βαθιά αίσθηση 

ξεκούρασης ολόκληρου του σώματος, χαλάρωσης και μείωσης του στρες 

Με βάση το αιθέριο έλαιο μέντας ενισχυμένο με την καταπραϋντική  δράση της 

λεβάντας! 

 

Special massage techniques for the muscles of the neck, back, arms and hands. These 

parts of your body are usually strained due to the modern lifestyle. You will experience 

a great relief on these areas and feel a deep relaxation to your body.  

With menthol and lavender essential oils. 

 

 

 

ΜΑΣΑΖ ΠΟΔΙΩΝ 

FOOT REFLEX MASSAGE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 30΄ 

ΤΙΜΗ/ PRICE:  30€ 

Συντελεί στη μείωση της έντασης και του stress, απελευθερώνει το ενεργειακό 

μπλοκάρισμα, δημιουργεί ευλυγισία και ανακουφίζει από μυοσκελετικά προβλήματα. 

Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά, καθώς επιτυγχάνεται καλύτερη κυκλοφορία του 

αίματος και της ενέργειας. 

Foot massage helps you to reduce tension and stress, releases energy blockage, and 
creates flexibility. The results are spectacular, as it achieves better blood circulation 
and energy. 
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ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΣΑΖ-SPECIAL MASSAGE 

 

 

ΜΑΣΑΖ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ 

ANTI-CELLULITE MASSAGE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 25’ - 50’ 

ΤΙΜΗ/ PRICE: 35€ - 70€ 

Με τεχνικές έντονης πίεσης, το αντικυτταριτιδικό μασάζ έχει σκοπό να 

διεγείρει τη λεμφική κυκλοφορία. Επικεντρώνεται στη διέγερση των 

αιμοφόρων αγγείων του δέρματος, κυρίως στις περιοχές όπου υπάρχει 

κυτταρίτιδα. Έτσι, τα λεμφοκύτταρα καθαρίζουν από τις τοξίνες και το 

δέρμα αποκτά μια υγιή λάμψη. Συνιστάται ο συνδυασμός με θεραπείες 

αδυνατίσματος. 

 

Using deep pressure techniques in order to galvanize lymphatic 

circulation, Anti- Cellulite Massage concentrates on stimulating the blood 

vessels in the skin, mainly in the areas where cellulite is most prevalent. 

This clears the lymph cells of toxin’s and leaves your skin with a healthy 

glow. Highly recommended with any slimming treatment.  

 

 

ΜΑΣΑΖ ΓΙΑ ΕΓΓΥΟΥΣ 

PREGNANCY MASSAGE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 45’ 

ΤΙΜΗ/ PRICE: 45€ 

Ένα από τα πιο ωραία δώρα που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας, που θα σας 

χαρίσει όχι μόνο ανακούφιση και ευεξία αλλά και ιδιαίτερη σύνδεση με το μωρό σας. 

Βοηθά στη καλύτερη κυκλοφορία του αίματος στα κάτω άκρα, ενώ είναι ιδανικό για 

πόνους στην πλάτη που εμφανίζονται όσο η εγκυμοσύνη προχωρά. Επίσης μειώνει 

τους πονοκεφάλους, την υπερένταση και το άγχος, ανακουφίζει τους πονεμένους μυς, 

καταπολεμά την αϋπνία και βοηθά στην πνευματική  χαλάρωση. 

One of the best gifts you can make to yourself. It will not only give you relief and 

wellbeing but also a special connection with your baby. It helps blood circulation in the 

lower limbs while it is ideal for back pain that occurs as the pregnancy progresses. It 

also reduces headaches, hypertension and anxiety, relieves painful muscles, fights 

insomnia and helps in spiritual relaxation. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

 

 

 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ) 

REFRESHING FACIAL TREATMENT 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 90'  

ΤΙΜΗ/ PRICE:  70€ 

Πλήρης αποτοξίνωση και καθαρισμός της επιδερμίδας του προσώπου με τη χρήση 

ειδικών αιθέριων ελαίων και βοτάνων, μασάζ που θα χαλαρώσει και θα ξεμπλοκάρει 

την ένταση χαρίζοντας λάμψη και τόνωση. Τελειώνουμε με μια μάσκα αιθέριων 

ελαίων ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας σας για ολική ευεξία 

Complete detoxification and cleansing of the facial skin with the use of special essential 
oils and herbs, massage that will relax and unblock the tension to give glow and 
stimulation. Finish with an essential oil mask according to the needs of your skin for 
complete wellbeing 
 

  

 

 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ‘’6 ΚΛΕΙΔΙΑ’’  

FACIAL TREATMENT ‘’6 KEYS’’ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION:  50΄ 

ΤΙΜΗ/ PRICE:  55€ 

Κατάλληλη θεραπεία για όλες τις επιδερμίδες. Ξεκινάει με ήπια απολέπιση. Ακολουθεί 

πίεση των δακτύλων σε σημεία του προσώπου και η θεραπεία ολοκληρώνεται με μια 

μάσκα λάμψης, που αφήνει την επιδερμίδα λεία, απαλή και λαμπερή. 

Suitable for all skin types. Starts with gentle exfoliation, followed by a soothing 

pressure point face massage. Application of a purifying mask completes the treatment, 

leaving you with a lucent glow and a soft, healthy skin.  
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ΣΟΚΟΛΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

CHOCOLATE FACIAL THERAPY 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 50’ 

TIMH/ PRICE: 50€ 

Θεραπεία για τους λάτρεις της σοκολάτας. Η σοκολάτα είναι γνωστή για τις 

ευεργετικές και αντιγηραντικές ιδιότητες για το δέρμα και προσφέρει βαθιά 

ενυδάτωση, χαλάρωση και ευεξία. 

 

Treatment for lovers of chocolate. Chocolate is known for its beneficial and anti-aging 

properties for the skin and offers deep hydration, relaxation and well-being 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΜΑΣΚΑ GINGER ΚΑΙ 23Κ ΧΡΥΣΟ 

SPECIAL TREATMENT OF FACE WITH GINGER MASK AND 23K GOLD 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 50’ 

ΤΙΜΗ/ PRICE: 60€ 

Απόλαυσε μια θεραπεία διάρκειας 60’ με χρυσό 23Κ, ginger που περιλαμβάνει ένα 

ειδικό peeling, 1 μάσκα χρυσού με ginger και 1 μασάζ με αιθέρια έλαια για 

ενυδάτωση, ευεξία, σύσφιξη και ανανέωση της επιδερμίδας   

  

Enjoy a 60 ' therapy with 23K gold, ginger which includes a moisturizing peeling, 1 

ginger gold mask and 1 massage with essential oils for moisturizing, well-being, 

tightening and renewing the skin 

 

ΣΟΚΟΛΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 

CHOCOLATE BODY THERAPY 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 50’ 

ΤΙΜΗ/ PRICE: 90€ 

Είναι γνωστή για τις αντικαταθλιπτικές και διεγερτικές ιδιότητες της. Απολαυστική, 

αντιγηραντική θεραπεία για το σώμα με λιωμένη αγνή σοκολάτα. Περιέχει βιταμίνες, 

πρωτεΐνες και ιχνοστοιχεία που τρέφουν την επιδερμίδα, ενώ η αντιοξειδωτική της 

δράση ελεύθερων ριζών την αναζωογονεί.  

It is known for its antidepressant and stimulant properties. Enjoyable, anti-aging 
treatment for the body with melted pure chocolate. It contains vitamins, proteins and 
trace elements that nourish the skin, while its antioxidant free radical action revives it. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ GINGER ΚΑΙ 23Κ ΧΡΥΣΟ 

SPECIAL TREATMENT OF BODY WITH GINGER MASK AND 23K GOLD  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 50' 

ΤΙΜΗ/ PRICE: 60€ 

Μασάζ με χρυσό 23Κ και ginger για σύσφιξη λιποδιάλυση, αντιμετώπιση της 

κυτταρίτιδας, ενυδάτωση και θρέψη του ταλαιπωρημένου από τον ήλιο δέρματος 

Massage with gold 23K and ginger for tightening ?? , treats cellulite, moisturizes and 
nourishes sun-damaged skin 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ 

ANTI-CELLULITE TREATMENT 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 50’ 

ΤΙΜΗ/ PRICE:  70€ 

Βοηθάει στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, αναζωογονεί τοπικά το 

δέρμα και βοηθά στη μείωση πόντων και κυτταρίτιδας 

Με χρήση ειδικής κρέμας αδυνατίσματος και gel σώματος με φυσικά 

προϊόντα.  

This intense massage offers a better blood circulation and revitalization of 

the skin, reduces cellulite and helps slimming with the use of slimming 

cream and body peeling with natural products. 

 
ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ 

SKIN FITNESS FACIAL FOR MEN 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION:  50΄ 

ΤΙΜΗ/ PRICE: 50€ 

Μια θεραπεία καθαρισμού και αναζωογόνησης του προσώπου που περιλαμβάνει όλα 

τα στοιχεία της θεραπείας Aromatic Facial, στην οποία χρησιμοποιούνται προϊόντα 

σχεδιασμένα ειδικά για άνδρες. 

A cleansing, refreshing facial. All the elements of the Aromatic Facial designed for men.  

 

 

 


