
Wellness Experience



Καλώς ορίσατε στην 
εμπειρία ευεξίας μας!
Το κέντρο ευεξίας του ξενοδοχείου δημιουργήθηκε 
με στόχο το “ευ ζην”. Σας προσκαλούμε στον χώρο 

του, που υπόσχεται ψυχική και σωματική γαλήνη.

Στις εγκαταστάσεις υπάρχουν θερμαινόμενη 
πισίνα με καταρράκτη νερού και μεγάλο τζακούζι-

υδρομασάζ που βρίσκονται στην ενιαία ζώνη ύδατος 
και δυο ξεχωριστά δωμάτια που αποτελούν τη ζώνη 
ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, έκαστο εξοπλισμένο 
με αυθεντικό χαμάμ για ατμόλουτρο και φινλανδική 

σάουνα για θερμόλουτρο, χώρο θεραπειών και 
περιποίησης, καθώς και εξοπλισμένο γυμναστήριο για 
σωματική άσκηση. Άλλωστε, η φιλοσοφία του χώρου 
μας εδράζεται σε μια εμπειρία χαλάρωσης και για τις 

πέντε αισθήσεις σας, με επίκεντρο το νερό.

Η αναζωογονητική εμπειρία ηρεμίας σε έναν 
άνετο και λειτουργικό χώρο ολοκληρώνεται με τις 

παρεχόμενες περιποιήσεις προσώπου και σώματος 
και τα θεραπευτικά μασάζ που προσφέρουν στο 
πνεύμα και το σώμα σας ξεκούραση και ενέργεια 
κατατείνοντας στην απόλυτη εμπειρία ευεξίας και 

ευφορίας.

Κάθε καλά σχεδιασμένη περιποίηση προσώπου 
και σώματος είναι ιδανικά συνδυασμένη με τις 

εξειδικευμένες φόρμουλες ευεξίας και ομορφιάς, 
και εφαρμόζεται από τους επαγγελματίες 
θεραπευτές μας αποκλειστικά για εσάς.

Φροντίστε το σώμα και το πνεύμα σας και 
απολαύστε μια εξαιρετική εμπειρία ευεξίας.



Θεραπευτικά Μασάζ
Deep Relaxing and Revitalising 
Massage (1 ώρα/70€)

Μασάζ που βελτιώνει την κυκλοφορία 
του αίματος, καταπραΰνει τους μυς και 
προσφέρει την εμπειρία της ουσιαστικής 
χαλάρωσης. Περιλαμβάνει ανατρίψεις, 
πιέσεις και ήπιες διατάσεις για την απο-
φόρτιση των συνδέσμων και των τενόντων, 
επιτυγχάνοντας έτσι τη μείωση του συναι-
σθηματικού και σωματικού άγχους. Χρησι-
μοποιούνται αιθέρια έλαια. Αρωματική μυ-
οχαλαρωτική λεβάντα και καταπραϋντικό 
γιασεμί. Οι τεχνικές προσαρμόζονται στον 
θεραπευόμενο.

Τraditional Oriental Massage  
(1 ώρα και 20 λεπτά/90€)

Περιλαμβάνει θωπείες και ανατρίψεις που 
γίνονται με πολύ αργό ρυθμό με τη βοήθεια 
παραδοσιακών αιθέριων ελαίων της ανατο-
λής. Λιβάνι για πνευματική διαύγεια, Ylang 
Ylang για πλήρη αποφόρτιση. Απευθύνεται 
σε εκείνους που επιθυμούν να απαλλαγούν 
από την έντονη σωματική κόπωση αλλά και 
το καθημερινό άγχος, αποκαθιστώντας την 
φυσική ισορροπία του θεραπευόμενου.

Hot Stone Muscle Relief Massage  
(1 ώρα και 30 λεπτά/95€)

Βαθιά χαλαρωτικό μασάζ για αυτούς που 
αγαπούν τη ζεστή αίσθηση. Γίνεται με θερ-
μές υφαιστιακές πέτρες και αιθέρια έλαια. 
Αρωματική μυοχαλαρωτική λεβάντα και ευ-
φορικό περγαμόντο. Περιλαμβάνει ανατρί-
ψεις και θωπείες που απελευθερώνουν την 
ένταση. Η επιπλέον ζέστη προκαλεί ακόμα 
μεγαλύτερη χαλάρωση, λύνει τους μυϊκούς 
σπασμούς και συμβάλλει στην αποτοξίνω-
ση ολόκληρου του οργανισμού.

Athletic Energising Massage  
(1 ώρα και 10 λεπτά/85€)

Περιλαμβάνει έντονες διατάσεις, ανατρί-
ψεις και δυνατές πιέσεις. Ο ρυθμός είναι 
γρήγορος και γίνεται χρήση χαλαρωτικών 
και τονωτικών αιθέριων ελαίων. Άρνικα 
μαζί με αρωματική μυοχαλαρωτική λεβά-
ντα για την αποκατάσταση των καταπονη-

μένων μυών. Παράλληλα, αυξάνεται η κυ-
κλοφορία του αίματος και τονώνονται οι 
μύες. Απολαύστε ένα πλήρες βαθύ ενερ-
γειακό μασάζ.

Anti-Cellulite Weigh Loss Massage  
(1 ώρα/85€)

Mασάζ για τη θεραπεία της κυτταρίτιδας, 
την αποσυμφόρηση της λέμφου και την 
απώλεια βάρους. Έντονο μασάζ με την 
χρήση ειδικών αιθέριων ελαίων. Γεράνι για 
την ορμονική εξισορόπηση, αρρωματική 
μυοχαλαρωτική λεβάντα, ευφορικό περγα-
μόντο, πορτοκάλι και αλόη για αποτοξίνω-
ση, σησαμέλειαο για την φροντίδα των ρα-
γάδων. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν 
να εκμεταλλευτούν τις διακοπές τους προς 
όφελος της υγείας τους.

Reflexology Foot Massage  
(1 ώρα/75€)

Ιδανικό μασάζ για χρόνια κουρασμένα 
πόδια ή μετά από πολύ περπάτημα. Χαλα-
ρώνει το νευρικό σύστημα και τονώνει την 
κυκλοφορία του αίματος. Χρησιμοποιού-
νται ειδικά θεραπευτικά έλαια. Αρωματική 
μυοχαλαρωτική λεβάντα και πορτοκάλι για 
απόλυτη χαλάρωση και ουσιαστική περι-
ποίηση των κάτω άκρων. Ασκώντας πίεση 
και μάλαξη στις απολήξεις των νεύρων του 
ποδιού, το σώμα μυείται στην δική του θε-
ραπευτική διαδικασία.

Back and Neck De-Stress Massage 
(40 λεπτά/55€)

Αυτό το μασάζ συνιστάται ιδιαίτερα σε 
όσους πάσχουν από πόνο στην πλάτη και 
στον αυχένα. Περιλαμβάνει ανατρίψεις, πι-
έσεις και διατάσεις σύμφωνα με τις ανά-
γκες του θεραπευόμενου. Χρησιμοποιού-
νται ειδικά αιθέρια έλαια. Άρνικα για την 
επαναφορά του υγιούς μυικού τόνου, αρ-
ρωματική μυοχαλαρωτική λεβάντα και κα-
ταπραϋντικό γιασεμί. Ο λαιμός, η πλάτη και 
οι ωμοί ανακουφίζονται και αναζωογονού-
νται. Ελεύθεροι από τον πόνο απολαμβά-
νετε μια συνολική αίσθηση ευεξίας και χα-
λάρωσης.



Θεραπείες Σώματος

Deep Relaxing Massage for Pregnant 
Woman (1 ώρα/70€)

Mασάζ για την έγκυο γυναίκα. Ενδείκνυ-
ται από τον τέταρτο μέχρι τον όγδοο μήνα. 
Γίνεται σε πλαϊνή και ύπτια θέση σε αργό 

ρυθμό με απαλές θωπείες και ανατρίψεις 

σε όλο το σώμα μόνο με αμυγδαλέλαιο. 

Πρόκειται για χαλαρωτικό μασάζ που συμ-

βάλλει αποτελεσματικά στη μείωση του άγ-

χους κατά τη διάρκεια της κύησης.

Bee Pleasure Full Body Exfoliating 
Treatment (1 ώρα/70€)

Η απολέπιση του σώματος είναι η πλέον 
απαραίτητη διαδικασία για την πραγματι-
κή αναζωογόνηση και ανανέωση της επι-
δερμίδας. Πρόκειται για ολόσωμο σκράμπ 
σώματος με μέλι, ζάχαρη ντεμεράρα και 
αιθέρια έλαια. Αρωματική μυοχαλαρωτική 
λεβάντα και ακτινοβόλο ρόδο. Η θεραπεία 
αποτελεί ελιξίριο νεότητας, σχεδιασμένο 
να αξιοποιήσει τα θρεπτικά συστατικά του 
μελιού, της σκούρας καστανής ζάχαρης 
και των επιλεγμένων αιθέριων ελαίων, κα-
ρύδας και κανέλας. Προσφέρει βαθιά πε-
ριποίηση του δέρματος και ολόκληρου του 
οργανισμού που αναζωογονείται με πλού-
σια φυσικά συστατικά.

Cretan Treasure Full Body Detox 
Scrub (1 ώρα/70€)

Ένα υπέροχο ταξίδι στο απέραντο γαλάζιο 
του Κρητικού πελάγους. Μία αποτελεσματι-
κή θεραπεία αποτοξίνωσης που ξεκινάει με 
απολέπιση σώματος με θαλασσινό αλάτι του 
νησιού μας. Περιλαμβάνει ολόσωμο σκράμπ 
σώματος με ακατέργαστο αλάτι, φύκια, δεν-
δρολίβανο, άνθη καλέντουλας και αιθέρια 
έλαια. Ευφορικό περγαμόντο, αποτοξινωτι-
κό λάιμ, αρρωματική μυοχαλαρωτική λεβά-
ντα. Βοηθάει την επιδερμίδα να απαλλαγεί 
από τα νεκρά κύτταρα και να ανανεωθεί σε 
βάθος. Πρόκειται για μια εξαιρετική αποτο-

ξινωτική θεραπεία σώματος κατάλληλη και 
για την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας.

Black Tea and Coffee Magic 
Revitalising Body Scrub (1 ώρα/70€)

Oλόσωμο σκράμπ σώματος με εκλεκτό 
γαλλικό καφέ και οργανικό μαύρο τσάι για 
ευεξία και αποτοξίνωση. Η χρήση του καφέ 
και του μαύρου τσαγιού έχει γίνει συστη-
ματική στην κοσμετολογία τα τελευταία 
χρόνια καθώς οι μοναδικές ιδιότητές τους 
τονώνουν και συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Η θε-
ραπεία συμπληρώνει ιδανικά προγράμματα 
αδυνατίσματος και καθαρισμού, ενώ προ-
σφέρει απόλυτη χαλάρωση και ενεργειακή 
ισορροπία.

Εxpress Sunburnt Body and Face 
Hydration (40 λεπτά/50€)

Θεραπεία προσώπου σώματος για την γρή-
γορη ανακούφιση του καψίματος από τον 
ήλιο. Με επανορθωτική αλόη, αντιφλογι-
στική καλέντουλα και μαλακτικό χαμομή-
λι. Μία δροσιστική θεραπεία που καλύπτει 
την ανάγκη για βαθιά ενυδάτωση και ανά-
πλαση του δέρματος στο σώμα και το πρό-
σωπο. Πρόκειται για μια αποτελεσματική 
περιποίηση για ξηρές, αφυδατωμένες επι-
δερμίδες, ιδανική μετά από παρατεταμένη 
έκθεση στον ήλιο.



Θεραπείες Προσώπου
Bee Pleasure Revitalising Facial 
Treatment (1 ώρα και 15 λεπτά/90€)

Ολιστική περιποίηση βασισμένη στα θρε-
πτικά και αντιοξειδωτικά συστατικά της με-
σογειακής φύσης που χαρίζει ομορφιά και 
ευεξία. Περιλαμβάνει καθαρισμό προσώ-
που με βιολογικό γαλάκτωμα καθαρισμού 
και τόνερ γνήσιου ρόδου για κανονικά-μει-
κτά και ξηρά δέρματα. Ακολουθεί πήλιγκ με 
μέλι, βασιλικό πολτό, καστανή ζάχαρη και 
σησαμέλαιο που ανανεώνει την επιδερμί-
δα καθώς και μάσκα με μέλι και αβοκάντο 
και τριαντάφυλλο για φρεσκάδα και λάμ-
ψη. Κατά τη διάρκεια της μάσκας γίνεται 
μασάζ στον αυχένα και την πλάτη. Κατόπιν 
απλώνεται βιολογική ενυδατική δροσερή 
κρέμα ημέρας. Πρόκειται για την απόλυ-
τη αναζωογονητική θεραπεία για πλούσια 
ενυδάτωση και απάλυνση των ρυτίδων με 
ειδικές πιέσεις.

Nature”s Treasure Facial Plumping 
Therapy (1 ώρα και 15 λεπτά/85€)

Η θεραπεία περιλαμβάνει καθαρισμό προ-
σώπου με βιολογικό γαλάκτωμα καθαρι-
σμού και τόνερ νερολί για λιπαρά δέρματα 
ή δέρματα με ακμή. Ενυδατώνει μαλακώ-
νει ενώ παράλληλα ρυθμίζει την λιπαρό-
τητα. Ακολουθεί πήλιγκ με ακατέργαστο 
θαλασσινό αλάτι σε βάση καστορέλαιο και 
θεραπευτικών βοτάνων για την πλήρη απο-
λέπιση και περιποίηση του δέρματος. Μετά 
την αφαίρεση του πήλιγκ απλώνεται μάσκα 
με μέλι, βασιλικό πολτό, αβοκάντο και κα-
ταπραϋντικό γιασεμί. Τα πλούσια εντελώς 
φυσικά συστατικά αναδομούν και ενυδα-
τώνουν. Κατά την διάρκεια της μάσκας 
γίνεται μασάζ στον αυχένα και την πλάτη. 
Κατόπιν απλώνεται βιολογική ενυδατική 
κρέμα ημέρας με εξισορροπητική αναζωο-
γονητική δράση. Σε όλη την διάρκεια της 
θεραπείας εφαρμόζονται ειδικές πιέσεις 
σε όλους τους μύες του προσώπου που 
στοχεύουν στην απάλυνση των ρυτίδων.

Green Earth Detox Skin Care Therapy 
(1ώρα και 15 λεπτά/85€)

H θεραπεία απευθύνεται σε όσους επιθυ-

μούν έναν πολύ βαθύ καθαρισμό μαζί με 
μία αναπλαστική αναζωογονητική θερα-
πεία με επιδερμίδα μεικτή προς λιπαρή. 
Περιλαμβάνει καθαρισμό προσώπου με 
βιολογικό γαλάκτωμα και τόνερ νερολί 
κατά της λιπαρότητας. Ακολουθεί πήλιγκ 
με πράσινο άργιλο και κόκους τσαγιού σε 
βάση αμυγδαλέλαιου και σησαμέλαιου. 
Ακολουθεί μάσκα βιταμινών Α και Β μαζί 
με πράσινο άργιλο για εξισορρόπηση και 
θρέψη. Κατά την διάρκεια της μάσκας γί-
νεται μασάζ στην πλάτη και τον αυχένα. Εν 
συνεχεία απλώνεται βιολογική ενυδατική 
κρέμα ημέρας με εξισορροπητική αναζωο-
γονητική δράση. Καθ’όλη την διάρκεια της 
θεραπείας εφαρμόζονται ειδικές πιέσεις 
σε όλους τους μύες του προσώπου που 
στοχεύουν στην απάλυνση των ρυτίδων.

Red Earth Detox Rejuvenation 
Therapy (1 ώρα και 15 λεπτά/85€)

Η θεραπεία απευθύνεται σε όσους επιθυ-
μούν έναν βαθύ καθαρισμό μαζί με μία 
αναπλαστική αναζωογονητική θεραπεία 
με επιδερμίδα μεικτή προς ευαίσθητη. Πε-
ριλαμβάνει καθαρισμό προσώπου με βι-
ολογικό γαλάκτωμα και τόνερελίχρυσου 
για αντιγήρανση. Ακολουθεί πήλιγκ με ροζ 
άργιλο και κόκουςRooibos σε βάση αμυ-
γδαλέλαιου και καστορέλαιου για βαθύ κα-
θαρισμό και περιποίηση χωρίς ερεθισμούς. 
Ακολουθεί μάσκα βιταμινών Α και Β μαζί 
με ροζ άργιλο για εξισορρόπηση και θρέ-
ψη. Κατά την διάρκεια της μάσκας γίνεται 
μασάζ στην πλάτη και τον αυχένα. Εν συνε-
χεία απλώνεται βιολογική ενυδατική κρέμα 
ημέρας με εξισορροπητική αναζωογονη-
τική δράση. Καθ’όλη την διάρκεια της θε-
ραπείας εφαρμόζονται ειδικές πιέσεις σε 
όλους τους μύες του προσώπου που στο-
χεύουν στην απάλυνση των ρυτίδων.

White Earth Detox Rejuvenation 
Therapy (1 ώρα και 15 λεπτά/85€)

H θεραπεία απευθύνεται σε όσους επιθυ-
μούν έναν βαθύ καθαρισμό μαζί με μία 
αναπλαστική αναζωογονητική θεραπεία με 
επιδερμίδα ξηρή και πολύ ευαίσθητη. Πε-
ριλαμβάνει καθαρισμό προσώπου με βιο-



λογικό γαλάκτωμα και τόνερ ελίχρυσου για 
αντιμετώπιση της ξηρότητας. Ακολουθεί 
πήλιγκ με λευκό άργιλο και κόκους Rooibos 
σε βάση ενυδατικής αλόης και καστορέλαι-
ου για βαθύ καθαρισμό χωρίς ερεθισμούς. 
Ακολουθεί μάσκα βιταμινών Α&Β μαζί με 
λευκό άργιλο για εξισορρόπηση και θρέψη. 
Κατά την διάρκεια της μάσκας γίνεται μα-
σάζ στην πλάτη και τον αυχένα. Εν συνε-
χεία απλώνεται βιολογική ενυδατική κρέμα 
ημέρας με εξισορροπητική δράση. Καθ’όλη 
την διάρκεια της θεραπείας εφαρμόζονται 
ειδικές πιέσεις σε όλους τους μύες του 
προσώπου που στοχεύουν στην απάλυνση 
των ρυτίδων.

Golden Veil and Bee Pleasure 
Luxurious Radiance Treatment  
(1 ώρα και 15 λεπτά/105€)

Δημιουργήσαμε για εσάς μία μοναδική θε-
ραπεία προσώπου για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας με άμεσο συσφικτικό αντιρυ-
τιδικό και αναζωογονητικό αποτέλεσμα. 
Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να έχουν 
μία αξέχαστη εμεπιρία ολιστικής θεραπεί-
ας προσώπου. Ξεκινάμε με καθαρισμό με 
βιολογικό γαλάκτωμα καθαρισμού και τό-
νερ ενυδατικού ελίχρυσου. Συνεχίζουμε 
με πήλιγκ Rose bee pleasure που περιέχει 
μέλι, βασιλικό πολτό και καστανή ζάχαρη 
σε βάση ροδέλαιου για απίστευτο αντιγη-
ραντικό αποτέλεσμα. Ακολουθεί μάσκα με 
χρυσό 24Κ Ahava, που συνδυάζει μοναδικά 
τα οφέλη του χρυσού -σύσφιξη, λείανση, 
φωτεινότητα- με τον πλούτο των συστατι-
κών της λάσπης της νεκράς θάλασσας που 
εξισορροπούν το PH του δέρματος προσ-
δίδοντας σφριγηλότητα, λάμψη και απαλή 
υφή. Καθ’όλη την διάρκειας της μάσκας 
γίνεται μασάζ στην πλάτη και τον αυχένα. 

Ολοληρώνουμε την μοναδική θεραπεία με 
ενυδατική αντιρυτιδική κρέμα ημέρας με 
καταπραϋντικό γιασεμί και αναπλαστικό 
λιβάνι. Κατά την διάρκεια της θεραπείας 
εφαρμόζονται ειδικές πιέσεις σε όλους 
τους μύες του προσώπου που στοχεύουν 
στην απάλυνση των ρυτίδων.

Anti-Wrinkle Firming Facial Massage 
(30 λεπτά/55€)

Μασάζ προσώπου για βαθιά χαλάρωση 
των προσωπικών μυών και την απάλυνση 
των ρυτίδων με ειδικές πιέσεις. Εφαρμό-
ζεται σε καθαρό δέρμα με έλαιο αργκάν 
αναπλαστικό λιβάνι και ρόδο Δαμασκού 
ή γιασεμιού. Πρόκειται για τονωτική απο-
συμφορική περιποίηση αντιγήρανσης που 
αξιοποιεί τις ευεργετικές ιδιότητες των αι-
θέριων ελαίων, ώστε να λειτουργεί σε συν-
δυασμό με το μασάζ αντιγήρανσης ως ένα 
απολαυστικό, αναπλαστικό φυσικό ελιξή-
ριο νεότητας με άμεσα αποτελέσματα.

Μiraculous Youth Revelation Facial 
Elixir (45 λεπτά/70€)

Μασάζ προσώπου για βαθιά χαλάρωση 
των προσωπικών μυών και την απάλυνση 
των ρυτίδων με ειδικές πιέσεις. Εφαρμό-
ζεται σε καθαρό δέρμα με έλαιο αργκάν 
και ρόδο Δαμασκού. Συνδυάζεται με επιθέ-
ματα τσαγιού earl grey ή γιασεμιού, ώστε 
να εξασφαλίζεται εξαιρετικό αποτέλεσμα 
στους μαύρους κύκλους. Η συγκεκριμέ-
νη θεραπεία αναπλάθει, αναζωογονεί και 
δίνει λάμψη στην επιδερμίδα, ενώ το τσάι 
earl grey χαλαρώνει και ενυδατώνει εξα-
σφαλίζοντας μοναδικό αποτέλεσμα για 
υγιή επιδερμίδα και κυτταρική ανάπλαση. 
Η θεραπεία ολοκληρώνεται με μασάζ στο 
κεφάλι και τον αυχένα.

Add-Ons to your therapies:
Σε κάθε θεραπεία μπορείτε να προσθέσετε για ολοκληρωμένη απόλαυση:

• Scalp massage (20 λεπτά/15€)

• Reflexology (20 λεπτά/20€)



Πακέτα Θεραπειών
Private Use of the Wet Area  
(1 ώρα/25€)

Περιλαμβάνει ιδιωτική χρήση της φινλαν-
δικής σάουνας για θερμόλουτρο καθώς 
και του αυθεντικού ανατολίτικου χαμάμ για 
ατμόλουτρο.

Top to Toe Therapy (1 ώρα/80€)

Συνδυάστε το απολαυστικό «Anti-Wrinkle 
Firming Facial Massage» με «Reflexology 
Foot Massage» και νιώστε μια συνολική 
εμπειρία αναζωογόνησης.

Earth De-Stress Therapy  
(1 ώρα και 15 λεπτά/85€)

Επιλέξτε μια από τις «Green, Red ή White 
Earth Detox Rejuvenation Therapies» συν-

δυασμένα με χαλαρωτικό «Back and Neck 
De-Stress Massage».

Euphoric Body Treatment  
(1 ώρα και 30 λεπτά/105€)

Η αναζωογονητική θεραπεία περιλαμβάνει 
«Cretan Treasure Full Body Detox Scrub» 
μαζί με ένα χαλαρωτικό «Deep Relaxing 
and Revitalising Massage».

Face and Body Detox Therapy  
(1 ώρα και 30 λεπτά/110€)

Η ολοκληρωμένη πρόταση αποτοξίνωσης 
περιλαμβάνει το «Black Tea and Coffee 
Magic Revitalising Body Scrub» συνδυα-
σμένο με το «Anti-Cellulite Weight Loss 
Massage».

Ταξίδια Θεραπειών
Holistic Face and Body Rejuvenation 
(2 ώρες/135€)

Για την απόλυτη εμπειρία θεραπείας σώμα-
τος και προσώπου μπορείτε να δοκιμάσε-
τε το «Hot Stone Muscle Relief Massage» 
συνδυασμένο με «Μiraculous Youth Reve-
lation Facial Elixir» και «Reflexology Foot 
Massage».

Bee Pleasure Journey  
(2 ώρες/135€)

Μια μοναδικά χαλαρωτική θεραπεία για 

σωματική ευεξία που περιλαμβάνει «Bee 
Pleasure Exfoliating Treatment», «Deep 
Relaxing and Revitalising Massage» και 
«Bee Pleasure Revitalising Facial Mask».

Life Spirit Summer Ritual  
(2 ώρες και 15 λεπτά/155€)

Το κορυφαίο ταξίδι θεραπείας περιλαμ-
βάνει «Cretan Treasure Full Body Detox 
Scrub» (45 λεπτά), «Deep Relaxing and 
Revitalising Massage» και «Golden Veil 
Luxurious Radiance Facial Mask».

Γενικές πληροφορίες:

• Σας συνιστούμε θερμά να κάνετε την κράτηση σας τουλάχιστον μία μέρα νωρίτερα.

• Κατά την άφιξή σας, σάς παρέχουμε μπουρνούζι, πετσέτα και παντόφλες στο χώρο των 
θεραπειών.

• Παρακαλούμε να αφήσετε τα πολύτιμα και προσωπικά σας αντικείμενα στο χρηματο-
κιβώτιο του δωματίου σας πριν από το ραντεβού, καθώς οι θεραπείες πραγματοποιού-
νται χωρίς κοσμήματα.

• Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους θεραπευτές κατά την άφιξή σας για τυχόν αλλερ-
γία ή πρόβλημα υγείας.
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