
ΜΑΣΑΖ ΔΙΑΡΚ. ΤΙΜΗ

Aromatherapy: Χαλαρωτικό μασάζ σε όλο το σώμα και το πρόσωπο με τις 

ευεργετικές ιδιότητες των Αιθ. Ελαίων. Επιλέξτε τον συνδυασμό που ταιριάζει στις 

δικές σας ανάγκες.

60 λεπτ. 80.00 €

Candle Massage: Μασάζ με φίνο κρεμώδες ζεστό κερί και συνδυασμό μαλάξεων και 

απαλών πιέσων, βοηθά το σώμα να αποβάλλει όλες τις εντάσεις.
60 λεπτ. 75.00 €

Harmony: Ιδιαίτερο μασάζ  με ζεστό έλαιο αμυγδάλου και συνδυασμό διαφόρων 

τεχνικών και κινήσεων επαναφέρει την αρμονία στο σώμα.
60 λεπτ. 70.00 €

Deep Tissue Massage: Αθλητικό μασάζ σώματος με ειδικές πιέσεις και διατάσεις, που 

ξεκουράζει τους μύες κι επαναφέρει το σώμα στους φυσιολογικούς του ρυθμούς. Με 

Αιθ. Έλαιο Lime.

45 λεπτ. 60.00 €

45 λεπτ. 50.00 €

60 λεπτ. 60.00 €

Lymphatic Detox Massage: Λεμφικό μασάζ ιδανικό για αποτοξίνωση και 

κατακράτηση υγρών. Η δράση των αιθ. Ελαίων Grapefruit, Lemon και Orange 

ενεργοποιεί τον μεταβολισμό και καταπολεμά την κυταρρίτιδα και το τοπικό πάχος.

45 λεπτ. 55.00 €

Back, Neck, Shoulder Massage: Μασάζ Πλάτης, Αυχένα και Ώμων, καταπραΰνει τους 

πιασμένους μυς και βοηθά στο αυχενικό σύνδρομο
30 λεπτ. 40.00 €

Indian Head: Ινδική μάλαξη κεφαλής με Αιθ. Έλαιο Τριαντάφυλλο, βοηθά σε 

πονοκεφάλους και ημικρανίες.
30 λεπτ. 35.00 €

Foot Massage: Μασάζ στα πόδια και τις πατούσες με στοιχεία ρεφλεξολογίας. 

Ανακουφίζει τα πρησμένα πόδια.
30 λεπτ. 35.00 €

Facial Massage: Ειδικό μασάζ προσώπου για αναγέννηση & αναζωογόνηση των 

κυττάρων με την Hydra Melting Massage Cream της Phytomer για τροφή και λάμψη.
30 λεπτ. 35.00 €

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Shimmer Satin: Peeling σώματος για βαθύ καθαρισμό και γαλάκτωμα σώματος για 

πλήρη ενυδάτωση. Ιδανική θεραπεία για τέλειο μαύρισμα.
40 λεπτ. 50.00 €

Antistress Relax Massage: Μυοχαλαρωτικό μασάζ με Αιθ. Έλαιο Λεβάντας ηρεμεί το 

σώμα και το πνέυμα, διώχνει το στρές και ξεκουράζει.



ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΑΤΙΩΝ

Cleaning Argile Treatment: Ήπιος καθαρισμός προσώπου με Άργιλο για λιπαρές - 

μικτές αλλά και θαμπές επιδερμίδες που θέλουν λάμψη.
60 λεπτ. 70.00 €

Spa Prestige Eclat: Θεραπεία προσώπου της Phytomer για λάμψη και τροφή. Ιδανική 

για αφυδατωμένα δέρματα.
30 λεπτ. 40.00 €

Douceur Marine: Θεραπεία προσώπου της Phytomer για όλους τους τύπους 

δέρματος. Βαθειά ενυδάτωση για δέρμα απαλό και αναζωογονημένο.
55 λεπτ. 60.00 €

Eye Perfection: Εξειδικευμένη θεραπεία της Phytomer για λάμψη, αποσυμφόρηση 

και ενυδάτωση της περιοχής των ματιών. Καταπολεμά τους μαύρους κύκλους και 

βοηθά στην αντιγήρανση.

30 λεπτ. 35.00 €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΑΚΕΤΑ

Harmony + Shimmer Satin + Spa Prestige Eclat 130 λεπτ. 140.00 €

Shimmer Satin + Lymphatic Detox Massage 85 λεπτ. 95.00 €

Back + Spa Prestige Eclat 60 λεπτ. 60.00 €

ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ - ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ - ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ

Σάουνα:   10.00€ / άτομο  -   15.00€ / 2 άτομα                  Σολάριουμ:   20,00€

Εσωτερικές πισίνες: χωρίς χρέωση                   Γυμναστήριο: χωρίς χρέωση

Κομμωτήριο: Λειτουργεί με εξωτερικό συνεργάτη          

του ξενοδοχείου ή του ΣΠΑ. Σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε για τη μη 

εμφανισή σας έως και 3 ώρες πρίν το προγραμματισμένο ραντεβού θα χρεωθείτε 

με το 50% του συνόλου της θεραπείας.

* Σας παρακαλούμε προσέλθετε στο χώρο του Σπα 10 λεπτά πρίν την καθορισμένη 

θεραπεία.

*Για τα προσωπικά σας αντικείμενα παρέχουμε φoριαμούς.

Ωράριο λειτουργίας:  10:00-20:00

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ "0" ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗ ΡΕΣΕΨΙΟΝ

*Οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί για την θεραπεία σας παρέχεται στον χώρο του σπα.

*Σε περίπτωση ακύρωσης ή μεταφοράς του ραντεβού σας, παρακαλώ ενημερώστε τη ρεσεψιόν  


