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Μασάζ ποδιών στην παραλία/ 

Beach foot massage 

 

 

 

Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο που θα μπορούσατε να 

προσφέρετε στους φίλους σας ή στον εαυτό σας πέρα από 

ένα φανταστικό μασάζ στα πόδια σας δίπλα στη θάλασσα 

There is no better way to treat a friend or yourself other than a 

massage for your feet next to the sea 

 

Διάρκεια/ Duration : 15΄  

Τιμή/ Price : 8€ 
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ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΑΖ 

Το μασάζ έχει συγχρόνως τρεις επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Τοπική επίδραση: αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή που γίνεται, 

μεταφέροντας οξυγόνο στους ιστούς και βοηθώντας τον καθαρισμό του 

δέρματος από τα υπολείμματα του κυτταρικού μεταβολισμού. 

Ενεργειακή επίδραση: το νευρικό σύστημα ελκύει τις λεγόμενες ενδορφίνες ουσίες 

που με το μασάζ μεταφέρονται μέσω του αίματος σε ολόκληρο το σώμα, 

δημιουργώντας αίσθημα χαλάρωσης και ευεξίας. 

Βιωματικές επιδράσεις: η άμεση επαφή του μασάζ ικανοποιεί μια πρωταρχική 

ανάγκη του ανθρώπου για άγγιγμα, συμβάλλοντας στο ξεμπλοκάρισμα και τον 

απομαγνητισμό από την φόρτιση και το στρες της καθημερινής ζωής. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

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 διάρκεια της θεραπείας 

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. 

 

GUIDELINES FOR THERAPIES 

In order to maximize the benefits of your treatment and spa experience, please 

arrive 10 minutes prior to your appointment. 

In case you wish to cancel or change the time of your appointment, please 

inform us 3 hours prior to the treatment of your choice in order to avoid 50% 

penalty charge. 

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

We offer you gift vouchers for your friends to enjoy treatments of your spa 

catalogue. Consult the reception for the best choice.  
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ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ ΣΩΜΑΤΟΣ 

RELAXING 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. 

Προσφέρειευεξίακαιηρεμία. 

 

Relaxing massage that relieves from tension and stress, improves blood 

circulation and soothes the muscles. 

 

ΒΑΘΥ ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ 

DEEP TISSUE MASSAGE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION:  25΄– 50΄ 

ΤΙΜΗ/ PRICE:  30€ - 50€ 

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 releases from muscular pain and collective 

tension. The intense, rhythmic massage brings harmony for body and 

mind. 
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ΤΑΪΛΑΝΔΕΖΙΚΟ ΜΑΣΑΖ 

THAI MASSAGE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION:25΄- 50΄ 

ΤΙΜΗ/ PRICE:  30€ - 50€ 

Μία τεχνική με πιέσεις στο δέρμα και στο μυϊκό σύστημα που ακολουθούν τις 

γραμμές των μεσημβρινών σε συνδυασμό με την εφαρμογή παθητικών 

διατάσεων σε όλο το σώμα. Χαλαρωτικό μασάζ που μας απαλλάσσει από το 

στρες, βοηθά στην καλή κυκλοφορία του αίματος, βελτιώνει ευλυγισία 

σώματος και αυξάνει την ενεργητικότητα. Πραγματοποιείται σε σκληρή 

επιφάνεια, δεν χρησιμοποιείται λάδι και ο δέκτης φορά ελαφρύ και άνετο 

ρουχισμό.  

A technique using pressure points on the muscle tissue that follows the lining 

of the Equator, passively stretching the whole body, while allowing the blood 

stream to flow harmonically. As a result, soul and body are relieved from stress 

and flexibility is improved in all muscles. This method is exercised on hard 

surface and no oil is needed. Light and comfortable clothes can be worn. 

 

ΜΠΑΛΙΝΕΖΙΚΟ ΜΑΣΑΖ 

BALINESE MASSAGE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 25΄- 50΄ 

ΤΙΜΗ/ PRICE:  30€ - 50€ 

Παραδοσιακό ινδονησιακό τελετουργικό ευεξίας που εναλλάσσει διάφορες 

τεχνικές: ήπιες διατάσεις, πιέσεις, ρεφλεξολογία  και τα ευεργετικά οφέλη της 

εφαρμογής αιθέριων ελαίων. Ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος και του 

οξυγόνου και επιφέρει μια αίσθηση ευεξίας, ανακούφισης και βαθιάς 

χαλάρωσης. 

A traditional Polynesian technique that gradually switches from mild 

stretching to reflexology, while taking advantage of the benefits from 

essential oils.This technique helps the blood circulation by increasing the 

oxygen levels and provides a unique sense of relief and deep relaxation. 
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ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΖΕΣΤΕΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΣ 

HOT COMPRESS MASSAGE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 25΄- 50΄ 

ΤΙΜΗ/ PRICE:  30€ - 50€ 

Ένα πιο θεραπευτικό μασάζ, βασίζεται στη χρήση κομπρεσών με μείγμα 

θεραπευτικών βοτάνων και μπαχαρικών. Επιφέρει αίσθηση ευεξίας, 

ανακούφιση από το άγχος και την κούραση, ταυτόχρονα ενεργοποιεί τη 

λειτουργία του οργανισμού, προσφέροντας παράλληλα μία ιδιαίτερη 

αίσθηση χαλάρωσης. 

A deeply therapeutic technique using sutures with a blend of therapeutic 

herbs and spices. It provides a deep state of relaxation, an immense feel 

of wellbeing and fully relieves from anxiety and fatigue. 

 

ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗΣ 

FACE AND HEAD MASSAGE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION:25΄ 

ΤΙΜΗ/ PRICE:   30€ 

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 better. 
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ΜΑΣΑΖ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗΣ 

NECK AND BACK MASSAGE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION: 25΄ 

ΤΙΜΗ/ PRICE:  30€ 

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 

Specialmassagetechniquesfocusedto themuscles of the neck, back, 

armsandhands,areaswhichareusuallyunderstrainduetothe modernlifestyle. 

As a result you will experience a great relief on these areas and feela 

deep relaxation throughout your body 

 

“KEY” ΜΑΣΑΖ 

“KEY” MASSAGE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ DURATION:  25΄ 

ΤΙΜΗ/ PRICE:  30€ 

Μασάζ σε όποια σημεία χρειάζεστε ανακούφιση  

Massage treatment in the body parts you would like relief 


