anatasi
WELLNESS & HEALTH CLUB

WELLNESS & SPA MENU TREATMENTS

Αγκαλιάζοντας τα στοιχεία του νερού,
της πέτρας και του ξύλου.
Το πλήρως ανακαινισµένο Anatasi Wellness & Health Club µε λιτή και
κοµψή αρχιτεκτονική γραµµή, αποτελεί σηµείο αναφοράς για τους πελάτες
του ξενοδοχείου Ananti City Resort. Το Anatasi Wellness & Health Club
είναι ένας χώρος ευεξίας και υγείας, όπου µέσα από σύγχρονες
εγκαταστάσεις και υπηρεσίες κάθε πελάτης, ανεξάρτητα από τη φυσική του
κατάσταση ή την κατάσταση της υγείας του, θα έχει την επιλογή να
ακολουθήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής όπως επιθυµεί και να βελτιώσει ή να
διατηρήσει τη σωµατική και ψυχική του υγεία.

Welcome

K A L LO S FA C I A L
T R E AT M E N T S
by Biologique Recherche for Anatasi

Κάλλος αποκαλούνταν το ιδανικό της οµορφιάς στην αρχαία Ελλάδα, η
ουσία του ζει και πραγµατώνεται στην θεραπεία περιποίησης προσώπου
µας που ενισχύει την ατοµική οµορφιά του καθενός, ενδυναµώνει τα πιο
αδύναµα σηµεία και ενισχύει την επιδερµίδα έναντι των καθηµερινών
παραγόντων, φθοράς και της γήρανσης. Η οµορφιά είναι υποκειµενική,
η φροντίδα της επιδερµίδας επιστηµονική, γι' αυτό επιτρέψτε στους
αισθητικούς µας να εξατοµικεύσουν την θεραπεία σας και να προβάλουν
το δικό σας Kállos φροντίζοντας τις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Τα
Booster της Biologique Recherche για την περιποίηση του προσώπου,
του λαιµού και του ντεκολτέ, δηµιουργούν µια ξεχωριστή, προσωπική
εµπειρία µέσα από τα διάφορα βήµατα εξατοµίκευσης της µεθοδολογίας
µας, τα εξειδικευµένα µασάζ και τις καινοτόµες φόρµουλες. Εγγυούµαστε
απαράµιλλη λάµψη, λεία και ορατά τονωµένη, σφριγηλή επιδερµίδα
αποτελέσµατά µε διάρκεια.
Ανακαλύψτε τις περιποιήσεις προσώπου µας
και καλλιεργήστε το δικό σας Κάλλος

SOIN MC 110

45 λεπτά • 100€ | 60 λεπτά • 120€ | 90 λεπτά • 160€

Ένα Booster εξισορρόπησης, αναζωογόνησης που γεµίζει τις λεπτές γραµµές & ρυτίδες, τονώνει
την επιδερµίδα και βοηθά στη ρύθµιση της λιπαρότητας. Ιδανικό για άνδρες, ακόµα και µε τρίχες
στο πρόσωπο.

LE LIFT

60 λεπτά • 135€ | 90 λεπτά • 180€

Ένα Booster απολέπισης που καταπολέµα τις επιπτώσεις της βαρύτητας, ανανεώνει την
επιδερµίδα, φωτίζει και ενοποιεί την χροιά και την υφή της ενώ επαναπροσδιορίζει τα
χαρακτηριστικά του προσώπου.
SOIN RESTRUCTURANT ET LISSANT

60 λεπτά • 120€ | 90 λεπτά • 160€

Ένα αναζωογονητικό, ενυδατικό Booster που βελτιώνει την υφή, εξαλείφει τις γραµµές
αφυδάτωσης και µειώνει τις ρυτίδες ενώ αποκαθιστά τον χαµένο όγκο της επιδερµίδας. Ιδανικό
ακόµη και για την πιο εύθραυστη επιδερµίδα.
VIP O2

60 λεπτά • 120€ | 90 λεπτά • 160€

Ένα οξυγονωτικό, αναζωογονητικό Booster που αποτοξινώνει και τονώνει την επιδερµίδα,
καταπολεµά την αστική ρύπανση και χαρίζει απίστευτη λάµψη.
Kallos2

1ώρα & 30 λεπτά • 200€

Μια υπερ-εξατοµικευµένη περιποίηση προσώπου µε δύο Booster σε µία θεραπεία, περισσότερο
από το δικό σας Κάλλος

Co-Factors
Μεγιστοποιήστε το Κάλλος σας. Επιλέξτε επιπλέον boosters για τις θεραπείες σας
Biologique Féérie
Μάσκα µε θαλάσσιο κολλαγόνο για το πρόσωπο/ πρόσωπο & λαιµό

20 λεπτά • 85€

Masque Pigm400
Μάσκα προσώπου για φωτεινότητα & λάµψη

20 λεπτά • 50€

Patchs Défatigants Yeux
Ενυδατική µάσκα µατιών κατά του οιδήµατος και των µαύρων κύκλων

20 λεπτά • 30€

Platysma
Μάσκα µε “lifting” δράση για το κάτω µέρος του προσώπου

20 λεπτά • 55€

LiftKiss
Ενυδατική & λειαντική µάσκα χειλιών που τονίζει τον φυσικό όγκο τους

20 λεπτά • 85€

ARIADNE
AT H E N S M A S S A G E S
Υπάρχουν ορισµένες εµπειρίες που καλλιεργούν µνήµες και
συναισθήµατα που διαρκούν για πάντα. Υπάρχουν ορισµένα
τελετουργικά, σχεδιασµένα µε σεβασµό στο ανθρώπινο σώµα και την
ψυχή, που εκτελούνται µε αγάπη και αφοσίωση, για να προσφέρουν την
απόλυτη αίσθηση φροντίδας. Αδράξτε την ευκαιρία και εµπλουτίσετε την
εµπειρία των διακοπών σας µε ολοκληρωµένα τελετουργικά χαλάρωσης
και ευεξίας. Χαρίστε στον εαυτό σας την µοναδική εµπειρία περιποίησης
µιας σειράς πολυτελών θεραπειών προσώπου και σώµατος, που έχουν
σχεδιαστεί προσεκτικά και µε ακρίβεια, φέροντας την ταυτότητα και την
σφραγίδα τελειότητας που χαρακτηρίζει την Ariadne Athens. Στο Anatasi
Spa ανακαλύψτε ό,τι εξακολουθεί να είναι αυθεντικό και γνήσιο στην
Ελλάδα, πάρτε µια βαθιά ανάσα, επανασυνδεθείτε µε τη φύση και
απολαύστε τον ρυθµό της “ήρεµης ζωής”.

Mind & Body Rituals
EUPHORIC SYMPHONY - SIGNATURE SPA CEREMONY
Τελετουργικό ολικής ανακούφισης από το άγχος
Ένα τελετουργικό που χρησιµοποιεί τις ιδιότητες του πανέµορφου κέδρου, που δεσπόζει στον
περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου Ananti. Οι κέδροι µε τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες
εξαιρετικά αποτελεσµατικές στη βελτίωση της εµφάνισης του δέρµατος, είναι σύµβολο δύναµης,
υγείας και µακροζωίας και υποστηρίζουν την πνευµατική µας αναζήτηση επανασυνδέοντάς µας
µε τις γήινες ρίζες µας.
Νιώστε αυτό το τελετουργικό να απελευθερώνει όλη την ένταση, µέσω µιας σειράς ντους
αντίθεσης που ακολουθούνται από απολαυστικές και αναζωογονητικές τεχνικές. Αυτή η
θεραπεία ενσωµατώνει τις ιδανικές αναζωογονητικές ιδιότητες του νερού και τα ηρεµιστικά
οφέλη του βελανιδιού. Ο µαγευτικός αρωµατικός συνδυασµός πολύτιµου λιβανιού και
σαγηνευτικού πατσουλί, εµποτισµένος µε το scrub σώµατος µε γιασεµί και γαρδένια, µεταφέρει
µια αίσθηση απόλυτης ηρεµίας, προετοιµάζοντας τον δρόµο για µια πολυτελή µάσκα µε λάδι
βελανίδι και λεβάντα για µείωση του στρες και βελτίωση της κυκλοφορίας. Ένα χαλαρωτικό
µασάζ ρυθµικών κινήσεων µε την προσθήκη εκχυλισµάτων νυχτολούλουδου µαλακώνει το
δέρµα, ανακουφίζει από µυϊκούς πόνους και βοηθά το σώµα σας να χαλαρώσει, βελτιώνει τον
ύπνο σας και τη γενική σας ευεξία. Στο τέλος µπορείτε να απολαύσετε ένα τσάι µε λεβάντα και
χαµοµήλι.
Βασικά Στοιχεία: Σάουνα ή Χαµάµ, Απολέπιση σώµατος,
Μάσκα σώµατος, Χαλαρωτικό Μασάζ προσώπου και κεφαλιού.

1 ώρα & 45 λεπτά
150€

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΚΡΑΣΙΟΥ
Ένα τελετουργικό για τους λάτρεις των Spa
Εµπνευσµένη από τους αµπελώνες της Θεσσαλίας, αυτή η συναρπαστική εµπειρία χαλάρωσης
και ευεξίας, απελευθερώνει και ηρεµεί σώµα και πνεύµα! Μια πλούσια απελευθέρωση από
πυρήνες ελιάς, κόκκινο σταφύλι και ροδοπέταλα ενυδατώνει και καθαρίζει το δέρµα µε ένα
απαλό scrub σώµατος, ενώ η θρεπτική µάσκα που ακολουθεί, αποτελείται από ιδιόκτητα
αντιοξειδωτικά και βιταµίνες. Αφρώδεις νότες από περγαµόντο και µια µάσκα από ηλιόλουστο
γιαούρτι και µέλι, εφαρµόζονται για να βυθιστεί η επιδερµίδα σε ένα λουτρό φρεσκάδας και
ενυδάτωσης. Ένα περιτυλιγµένο µασάζ αρωµατοθεραπείας µε ένα ζεστό κερί προσφέρει
απόλυτη χαλάρωση, ολοκληρώνοντας αυτή την απόλυτη αίσθηση. Το σαγηνευτικό τελετουργικό
τελειώνει µε ένα δροσιστικό ποτήρι τοπικό κρασί που φέρνει µια αίσθηση ευφορίας, ενώ
ταυτόχρονα διεγείρει τις αισθήσεις σας!
Βασικά Στοιχεία: Σάουνα ή Χαµάµ, Απολέπιση σώµατος,
Μάσκα σώµατος, Μασάζ µε κεριά.

1 ώρα & 30 λεπτά
140€

ΤΑΞΙ∆Ι ΒΟΤΑΝΩΝ
Τελετουργικό αποτοξίνωσης - καθαρισµού
Αυτό το θεραπευτικό ταξίδι ξεκινά µε µια συνεδρία χαµάµ, ακολουθούµενη από µια
αναζωογονητική απολέπιση χρησιµοποιώντας µαύρο πιπέρι και δεντρολίβανο, για τη µείωση της
κατακράτησης νερού, τη βελτίωση της κυκλοφορίας και τη σύσφιξη και ενυδάτωση στο
βαθύτερο επίπεδο. Αναζωογονήστε κάθε σηµείο του σώµατός σας,µε µια µάσκα σώµατος σε
βάθος καθαρισµού και αποτοξίνωσης, εµποτισµένη µε τις αστραφτερές νότες ιερού βασιλικού
και λεµονόχορτου, που καθαρίζουν και ενυδατώνουν. Στη συνέχεια, παραδοθείτε στο πλούσιο
σε αντιοξειδωτικά και θεραπευτικές ιδιότητες, καινοτόµο µείγµα από αγνό έλαιο δίκταµου,
εµποτισµένο µε σαφράν διαλεγµένο στο χέρι, µαζί µε την αίσθηση δροσιάς του κισσού, του
πράσινου τσαγιού και του γκρέιπφρουτ, που χορεύουν αρµονικά για να προστατεύουν και να
συσφίγγουν το δέρµα σας. ενώ προσφέρει υγιή λάµψη και νεανική εµφάνιση.
Βασικά Στοιχεία: Συντριβάνι πάγου, Scrub σώµατος,
Μάσκα σώµατος, Μασάζ για ολόκληρο το σώµα και το
πρόσωπο, τελικό τζελ σώµατος.

1 ώρα & 45 λεπτά
150€

ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ & ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ
Ενυδατική & θρεπτική περιποίηση προσώπου & σώµατος µε ζεστά πουγκάκια
Αφήστε µας να νιώσετε σαν πραγµατικός πρίγκιπας και πριγκίπισσα! Αφεθείτε στις αυθεντικές
γήινες νότες της γης της Ελλάδας, απολαύστε τα πρωτόγνωρα οφέλη των σπάνιων βοτάνων,
χαλαρώστε τις βελούδινες υφές που καλύπτουν το δέρµα σας, καθώς κάθε βήµα αυτών των
περιποιήσεων εµποτίζει τις αισθήσεις σας σε έναν κόσµο χλιδής.
Το χαλαρωτικό µασάζ από το κεφάλι µέχρι τα δάχτυλα µε ζεστά πουγκάκια που συµπληρώνει τη
θεραπεία µε αρώµατα φασκόµηλου, µελιού και δεντρολίβανου, προσδίδει κυριολεκτικά µια
εµπειρία σχεδιασµένη για τους βασιλιάδες. Το δελεαστικό τελετουργικό τελειώνει µε την
εφαρµογή ενός αναζωογονητικού τζελ που περιέχει εκχυλίσµατα κόκκινου σταφυλιού που
αφήνει το δέρµα του σώµατος βαθιά ενυδατωµένο, ενώ τονώνει και τις αισθήσεις σας!
Βασικά Στοιχεία: Σάουνα ή Χαµάµ, Απολέπιση σώµατος,
Μάσκα προσώπου & σώµατος, Μασάζ για ολόκληρο το
σώµα και το πρόσωπο, τελικό τζελ σώµατος.

2 ώρες
170€

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ
Πολυτελές τελετουργικό αντιγήρανσης προσώπου
και σώµατος µε κρύσταλλα και πουγκάκια άµµου.
Επιτρέψτε µας να αποκαλύψουµε το πιο σµιλεµένο περίγραµµά σας, µε το µοναδικό µας
καθεστώς περιποίησης της επιδερµίδας, το οποίο περιλαµβάνεται σε αυτήν την ευεργετική
περιποίηση. Η απαλή αλλά ενδελεχή απολέπιση, µετά το τελετουργικό πολλαπλής µάσκας στο
χαµάµ, φωτίζει αµέσως το δέρµα και λειαίνει τις ατέλειες. Με υπέροχες ιδιότητες που αψηφούν
την ηλικία και καταπραΰνουν το δέρµα, διατηρεί απαλά τη φυσική ισορροπία του pH του
δέρµατός σας. Στη συνέχεια εφαρµόζεται µια καταπραϋντική και θρεπτική µάσκα σώµατος µε
γαλαζοπράσινο και χρυσό 24 καρατίων για ανόρθωση, τόνωση και αναζωογόνηση του
δέρµατος, αποκαλύπτοντας αµέσως µια πιο νεανική όψη. Τα πλούσια οφέλη της µάσκας
συµπληρώνονται από ένα περίτεχνο µασάζ µε έλαιο αστεριού και νυχτολούλουδου που
αφήνουν την επιδερµίδα µεταξένια και λεία σφραγίζοντας ενα αποτέλεσµα σύσφιξης,
προσφέροντας µια πλήρη νεανική εµφάνιση.
Βασικά Στοιχεία: Σάουνα ή Χαµάµ, Απολέπιση σώµατος,
Μάσκα προσώπου & σώµατος, Μασάζ για ολόκληρο το
σώµα και το πρόσωπο, τελικό τζελ σώµατος.

2 ώρες
170€

Massage
Έχουµε σχεδιάσει προσεκτικά για εσάς µια σειρά από πολυτελή µασάζ, που στοχεύουν σε
συγκεκριµένες καθηµερινές ανάγκες. Επιλέξτε ανάµεσα σε µια ευρεία γκάµα εξειδικευµένων
πρακτικών και απολαύστε µια µυθική, συγκλονιστική εµπειρία ενός καταφυγίου ευφορίας.

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΟΥ
Χαλαρωτικό τελετουργικό αρωµατοθεραπείας

25 λεπτά • 35€
50 λεπτά • 75€

Σχεδιασµένο σχολαστικά, από την αρχή µέχρι το τέλος, για να χαλαρώνει σταδιακά κάθε µέρος
του σώµατός σας και να ηρεµεί πλήρως το µυαλό, προσφέροντας τελικά την πιο πλούσια και
συναρπαστική εµπειρία για όλες τις αισθήσεις σας. Οι τέλεια ενορχηστρωµένες κινήσεις µασάζ
αυτής της θεραπείας θα προσφέρουν µια µοναδική αίσθηση χαλάρωσης που ουσιαστικά θα
αναζωογονήσει το σώµα σας.

ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΑΣΑΖ
Μασάζ µυϊκής απελευθέρωσης

1 ώρα • 80€

Το βαθύ µασάζ είναι προσαρµοσµένο στα µέτρα σας για να στοχεύει συγκεκριµένες περιοχές
µυϊκής έντασης και πόνου. Μια σειρά από εντατικές τεχνικές, χρησιµοποιείται για την αύξηση της
κυκλοφορίας, την απελευθέρωση συσσωρευµένων τοξινών, τη θεραπεία και την αποκατάσταση
της ισορροπίας στο σώµα και το νευρικό σύστηµα. Νιώστε τους µύες σας να απελευθερώνουν
όλη την ένταση, ενώ τα πολυτελή έλαια µε φυσικό άρωµα τυλίγουν το δέρµα σας και
ενθουσιάζουν το µυαλό σας.

ΑΙΣΘΗΣΗ ΛΙΩΣΗΣ
Μασάζ µε ζεστό κερί

1 ώρα • 80€ | Για ζευγάρια: 1 ώρα - 140€

Απελευθερώσετε τις αισθήσεις σας σε ένα µυστηριώδες τελετουργικό µασάζ που θα δελεάσει το
µυαλό, το σώµα και την ψυχή σας. Ξαπλώστε και χαλαρώστε ενώ τα θερµαινόµενα στερεά κεριά
µετατρέπονται αργά σε υγρό λάδι, καθώς η µαγευτική φλόγα καίει απαλά το κερί. Τώρα, νιώστε
τις ζεστές αρωµατικές σταγόνες να αγγίζουν το δέρµα σας και να τυλίγουν ολόκληρο το σώµα
σας σε ένα µασάζ µε βελούδινη υφή, που θα ικανοποιήσει ακόµα και τον πιο εκλεπτυσµένο
αποδέκτη µασάζ. Υποκύψτε, καθώς το ζεστό λάδι διεισδύει βαθιά στην επιφάνεια του δέρµατος,
απελευθερώνοντας τις µοναδικές ευεργετικές του ιδιότητες και το αισθησιακό του άρωµα
σαγηνεύει το µυαλό. Μια εξαιρετική, θεϊκή εµπειρία αρωµατοθεραπείας, χαλάρωσης &
αναζωογόνησης που προάγει την ευδαιµονία, την ισορροπία και την ευεξία!

Mini Rituals
Επιλέξτε για να χαρίσετε στον εαυτό σας, µια από τις σύντοµες τελετουργίες
που υπόσχονται να ικανοποιήσουν τις αισθήσεις σας.

ΜΑΣΑΖ ΚΕΦΑΛΙΟΥ & ΧΕΡΙΟΥ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ & ΜΥΣΤΙΦΙΚΟ

45 λεπτά • 50€

Ένα συγκλονιστικό ταξίδι που συνδυάζει την αρχαία σοφία των τελετουργιών της Αγιουρβέδα µε
τα πλούσια αρωµατικά βοτάνων της Ελλάδας. Ένα αναζωογονητικό, αλλά απόλυτα χαλαρωτικό
µασάζ κεφαλιού, πλούσιο σε αρώµατα χαλαρωτικής λεβάντας, λαµπερού δεντρολίβανου,
καταπραϋντικού τεϊόδεντρου σε συνδυασµό µε απαλά αρωµατικό, θεραπευτικό δαφνέλαιο,
ξεκινά το µεθυστικό ταξίδι. Συµπληρωµένο από το αισθησιακό µείγµα πορτοκαλιού, πατσουλί και
υλάνγκ-υλάνγκ, ένα περιποιητικό µασάζ χεριών προσφέρει το απόλυτο ηρεµιστικό αποτέλεσµα
τόσο για το µυαλό όσο και για το σώµα σας.

ΜΑΣΑΖ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΩΝ ΠΟ∆ΙΩΝ

25 λεπτά • 35€

Οι αναζωογονητικές νότες µέντας αναµειγνύονται µε τη βελούδινη υφή των κρυστάλλων ζάχαρης
για να διεγείρουν αργά τη ροή του αίµατος και να προσφέρουν µια αίσθηση δροσιάς, καθώς το
scrub σώµατος λειαίνει το ξηρό και ξεφλουδισµένο δέρµα. Ισχυρά µείγµατα κόκκινου σταφυλιού
µε τοπικά βότανα σε µια, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, µάσκα gel που θρέφει και ανανεώνει το
δέρµα. Μια περιποιητική εµπειρία µασάζ χρησιµοποιώντας τις ενυδατικές ιδιότητες του λαδιού
καρύδας για βαθιά ενυδάτωση. Τέλος, µια ηρεµιστική σκόνη γιαουρτιού αναµεµειγµένη µε τη
µάσκα gel προσφέρει απόλυτη άνεση για τα κουρασµένα πόδια.

ΝΤΟΥΖ ΒΡΟΧΗΣ

25 λεπτά • 35€

Μια θεραπεία απολέπισης για ολόκληρο το σώµα, γρήγορη και αναζωογονητική, µε πλούσια
σαγηνευτικά αρώµατα της επιλογής σας. Οι ευαίσθητοι κρύσταλλοι λευκής ζάχαρης
αποµακρύνουν απαλά τα νεκρά κύτταρα του δέρµατος, ενώ αυξάνουν την κυκλοφορία του
σώµατος. Ως αποτέλεσµα, το δέρµα του σώµατος ανακτά την ελαστικότητα και την απαλότητα του
και αποκτά µια βελούδινη πινελιά µε φρέσκια, λαµπερή, υγιή όψη! Στο τέλος, το απαλό
αρωµατικό βούτυρο σώµατος, συµβάλλει στη σφράγιση της θρέψης του δέρµατος.

H O W TO S PA
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Καθηµερινά από 11:00 έως 19:00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Για ερωτήσεις η κρατήσεις παρακαλώ καλέσετε τον
εσωτερικό αριθµό.
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΣΑΣ
Σας συνιστούµε να αφήσετε όλα τα κοσµήµατα και
τα τιµαλφή στο δωµάτιο σας πρίν έρθετε στο Spa.
Το Spa δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για τιµαλφή ή
προσωπικά αντικείµενα σας που χάθηκαν.
Συνιστάται στους άνδρες επισκέπτες να ξυρίζονται
πρίν τις θεραπείες προσώπου για να διασφαλιστεί
ότι επιτυγχάνονται τα µέγιστα αποτελέσµατα.
ΑΦΙΞΗ
Παρακαλούµε να φτάσετε 30 λεπτά πρίν από την
θεραπείας σας, ώστε να συµπληρώσετε την φόρµα
συµβουλευτικής για τον τρόπο ζωής σας και να
αφιερώσετε χρόνο για να χαλαρώσετε στο ήρεµο
περιβάλλον του Spa µας πρίν την θεραπεία σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Προσφέρονται προσωπικές συµβουλές για να
προσδιορίσουµε τις συγκεκριµένες ανάγκες σας και
να µας επιτρέψουν να σχεδιάσουµε την θεραπείας
σας ή ένα πιο ολοκληρωµένο πρόγραµµα Spa.
WET AREA
Για τους πελάτες µας που επιθυµούν να
χρησιµοποιήσουν µόνο τις εγκαταστάσεις του Spa,
η χρέωση είναι:
Καθηµερινές : 30 € / άτοµο
Σαββαροκύριακο : 45 € / άτοµο

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ
Σεβόµενοι τις κρατήσεις άλλων επισκεπτών , λάβετε
υπόψη ότι δεν µπορούµε να παρατείνουµε τον
χρόνο της θεραπείας σας σε περίπτωση
καθυστερηµένης άφιξης.
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Παρακαλείστε να ειδοποιήσετε 12 ώρες πριν την
θεραπεία σας για µεµονωµένες περιποιήσεις και 24
ώρες για πακέτα Spa. Διαφορετικά θα χρεωθείτε το
50% της τιµής της θεραπείας. Η µη εµφάνιση σας θα
έχει ώς αποτέλεσµα το 100% χρέωσης της
θεραπείας.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ
Σε ότι αφορά τους επισκέπτες, το κάπνισµα και τα
ενεργά τηλέφωνα δεν επιτρέπονται στο Spa.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Για να επεκτείνετε την εµπειρία του Spa στο σπίτι,
µια ποικιλία προϊόντων Spa είναι διαθέσιµα για
αγορά.
ΠΑΙΔΙΑ
Αγαπάµε τα παιδιά. Ωστόσο, σας συνιστούµε να
αποφεύγετε να φέρνετε στο Spa παιδιά κάτω των
11 ετών. Οι µικροί επισκέπτες, 15 έως 17 ετών,
είναι ευπρόσδεκτοι να απολαύσουν µια επιλογή από
τις θεραπείες µας, υπό την επίβλεψη του κηδεµόνα.
ΠΛΗΡΩΜΗ
Για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου, όλες οι
περιποιήσεις θα είναι µε χρέωση δωµατίου και θα
εµφανιστούν στον λογαριασµό σας, την στιγµή της
αναχώρησης από το ξενοδοχείο.
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