
SPA MENU



Merging unique bio-actives with natural and rare, organic Greek & 

Mediterranean ingredients, award-winning Spa Brand Ariadne Athens 

aspires to provide the ultimate skin care experience, with products which 

promise to give the skin a soft and delicate texture, embellishing its inner 

beauty.

Inspired by the sumptuously relaxed atmosphere the majestic 

Mediterranean blue sea has to offer, these lavish face and body rituals 

promise to indulge your skin with their velvety textures and sensual aromas, 

while revealing a firmer, more hydrated, supple, radiant look.

Luxuriate yourself in a series of carefully designed rituals that carry the 

seal of excellence the Ariadne Athens experience has to offer. Choose 

among a wide range of outstanding treatments which emphasize on the 

uniqueness of a deluxe, natural, and pampering practice.
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ELIXIR
Miracle skin renewal for face, neck and décolleté

A high-performance, all-in-one, personalised treatment, that promises to diminish the look of fine lines and wrinkles, deeply 

moisturize and regenerate the skin, soothe redness and irritation, heal scars, reinforce natural cellular turnover and improve 

overall appearance. Your face, décolletage, hands and arms are immersed in a shower of wellness through the unique red 

extracts of alkanna tinctoria and exclusive techniques, that address your individual concerns, ultimately presenting an entirely 

renewed look. Your skin is reborn!

Εξειδικευμένη, καινοτόμα θεραπεία προσώπου, υψηλής απόδοσης, που υπόσχεται να μειώσει την εμφάνιση λεπτών γραμμών 

και ρυτίδων, να ενυδατώσει και να αναζωογονήσει το δέρμα σε βάθος και να ενισχύσει εντυπωσιακά την φυσική διαδικασία 

ανανέωσης των κυττάρων, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική εμφάνιση της επιδερμίδας. Κάθε σημείο βυθίζεται σε ένα κύμα 

ευεξίας, με μία σειρά προσωποποιημένων προϊόντων και εξειδικευμένων τεχνικών, που αγκαλιάζουν κάθε σας ανάγκη και 

προσφέρουν μία ολοκληρωτικά ανανεωμένη εμφάνιση. 

Duration: 60’ | 85 €

SUPREME HYDRATING EXPERIENCE
 Elevated hydrating face treatment

A highly rejuvenating and ultimately hydrating experience that fully replenishes skin moisture levels while offering anti-ageing 

benefits. Feel your skin soft and supple with an immediately healthy and radiant appearance. Allow yourself to experience 

the soothing effect of rosewater intertwining with the thirst-quenching aromas of lime, while your skin indulges in the unique 

moisturising benefits of our precious honey mask. Your skin’s vital moisture levels are instantly replenished endowing your 

appearance with a healthy glow.

Μια εξαιρετικά αναζωογονητική και απόλυτα ενυδατική εμπειρία, που αναπληρώνει πλήρως την υγρασία στην επιδερμίδας, ενώ 

παράλληλα προσφέρει πολλαπλά οφέλη κατά της γήρανσης. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να επωφεληθεί από τις καταπραϋντικές 

ιδιότητες του ροδόνερου σε συνδυασμό με το δροσερό άρωμα του λάιμ, ενώ το δέρμα σας απολαμβάνει τα μοναδικά 

ενυδατικά οφέλη της θρεπτικής μάσκας από μέλι. Αισθανθείτε την επιδερμίδα σας απαλή και λεία με λαμπερή όψη. 

Duration: 50’ | 75 €

BALANCING SKIN DETOX
Cleansing and detoxing face treatment 

Effective balancing facial with a purifying action that will allow to balance sebum production, detoxifying the skin, 

maintaining the pores closed and eliminating blackheads and whiteheads. This facial is suited for oily skin and acne. 

Lavender, oregano and propolis will create a silk-effect barrier that seals in moisture, while maintaining a healthy matt finish.

Εξισορροπηστική θεραπεία προσώπου με καθαριστική και αποτοξινωτική δράση. Πλούσια σε λεβάντα, ρίγανη και πρόπολη η 

θεραπεία αυτή δημιουργεί ένα φράγμα μεταξιού που σφραγίζει την υγρασία, διατηρώντας παράλληλα ένα υγιές ματ φινίρισμα. 

Duration: 50’ | 75 €

LUNAR GRACE 
Luxury anti-ageing face treatment

The ultimate anti-ageing experience for your skin, empowered by precious gemstones! Healing Crystals 

contribute to this facial massage ritual, focusing on minimizing fine lines and wrinkles, as the powerful blend of 

evening primrose and ylang ylang, repairs and rejuvenates the skin, promoting an overall youthful appearance, 

with a visibly firmer, tighter and more lifted look. 

Η απόλυτη αντιγηραντική εμπειρία για το δέρμα σας, ενισχυμένη με πολύτιμους λίθους! Οι κρύσταλλοι από ροζ 

χαλαζία συμβάλλουν στην τελετή μασάζ προσώπου, εστιάζοντας στην ελαχιστοποίηση των λεπτών γραμμών και 

των ρυτίδων, καθώς τα εκχυλίσματα από νυχτολούλουδο και ylang ylang, επιδιορθώνουν και αναζωογονούν το 

δέρμα, προσφέροντας μια ορατά πιο σφριγηλή και νεανική εμφάνιση.

Duration: 60’ | 95 €

Face Experiences
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Body Experiences TOUCH OF OCEANIDES 
Slimming thalassotherapy treatment

Supercharged body treatment based on the supreme power of volcanic lava clay which fights cellulite 

and excess fat, while stimulating blood flow to increase metabolism. Combining a plethora of active 

ingredients such as algae, basil and cinnamon, this treatment helps activate the lymphatic system and 

decongest the body, efficiently removing toxins. The wrapping technique applied in the end helps firm 

and tone the body, while providing evident inch loss and a visibly smoother appearance.

Δραστική θεραπεία σώματος βασισμένη στη δύναμη της ηφαιστειακής λάβας, που συμβάλλει αισθητά στην 

καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους, καθώς ενισχύει αποτελεσματικά την κυκλοφορία 

του αίματος. Η θεραπεία περιλαμβάνει μία πληθώρα πολύτιμων δραστικών συστατικών όπως φύκια, 

θαλάσσια λάσπη, βασιλικό και κανέλα που συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του λεμφικού συστήματος, στην 

αποσυμφόρηση του οργανισμού και στην αποβολή των τοξινών. Η τεχνική περιτυλίγματος που εφαρμόζεται 

στο τέλος, βοηθάει στην τόνωση και την σμίλευση, έχοντας ως αποτέλεσμα αισθητή απώλεια πόντων και 

ορατή βελτίωση στην υφή και την ελαστικότητα της επιδερμίδας.

Duration: 75’ | 120 €

BOTANICAL SPRINGS
Pure detoxing treatment

Guide your mind, body and soul onto a dream botanical voyage! Feel your skin soft and supple, as olive 

kernel grains deeply exfoliate, while the powerful rose petals help skin regain its elasticity. Rejuvenate 

each and every part of your body with a thoroughly cleansing and detoxifying body mask, imbued with 

the sparkling notes of holy basil and lemongrass that purify and hydrate. Then, surrender to the rich in 

anti-oxidants and healing properties of the innovative blend of pure dittany oil infused with saffron, along 

with the cooling sensation of ivy, green tea and grapefruit, that come together in harmony to protect and 

firm your skin, while offering a healthy radiance and youthful appearance.

Αφεθείτε σε ένα ονειρικό ταξίδι βοτάνων που θα συνεπάρει τον νου, το σώμα και την ψυχή! 

Αναζωογονήστε κάθε σημείο του σώματός σας με νότες από ιερό βασιλικό και Μεσογειακό κοράλλι, που 

καθαρίζει, αποτοξινώνει, ενυδατώνει και θρέφει την επιδερμίδα. Στη συνέχεια, παραδοθείτε σε μια μάλαξη 

πλούσια σε αντιοξειδωτικές και θεραπευτικές ιδιότητες, χάρη στο καινοτόμο μείγμα από αγνό λάδι δίκταμου, 

εμπλουτισμένο με στήμονες κρητικού σαφράν. Κλείνοντας, αφήστε να σας συνεπάρει η αίσθηση φρεσκάδας 

που προσφέρει το δροσερό μείγμα κισσού, πράσινου τσαγιού και γκρέιπφρουτ, που προστατεύουν και 

συσφίγγουν το δέρμα, προσφέροντάς του παράλληλα μια υγιή λάμψη και νεανική εμφάνιση.

Duration: 60’ | 100 €

EARTH GROUNDING 
Post travel recovery ritual

Escape travel exhaustion and jetlag with this 90-minute invigorating treatment that aims to revive and re-energise the 

body’s natural biorhythms. This luxurious treatment begins with a foot bath to start releasing all the tension, preparing the 

body for a delicate scrub to slough off any rough skin, while subtly scenting your extremities. Indulge your skin in the lush, 

earthy citrus aromas of bergamot, orange and kumquat comprised in the uplifting body mask and feel your skin acquire 

a silky touch. This treatment ends with a rhythmic massage using lavish coconut oil scented with spearmint essential oil, 

offering you a more relaxed state of mind.

Απελευθερωθείτε από την εξάντληση του ταξιδιού και το jetlag με την αναζωογονητική θεραπεία διάρκειας 90 λεπτών 

που στοχεύει στην αναζωογόνηση των φυσικών βιορυθμών του σώματος. Αυτή η πολυτελής θεραπεία ξεκινά με ένα 

λουτρό ποδιών, όπου βοηθάει στην απελευθέρωση της έντασης, ενώ ακολουθεί η απολέπιση σώματος με αρώματα 

που κατακλύζουν τον χώρο. Στη συνέχεια, απολαύστε στο δέρμα σας τα πλούσια, γήινα αρώματα εσπεριδοειδών από 

περγαμόντο, πορτοκάλι και κουμκουάτ που περιέχονται στην αναζωογονητική μάσκα σώματος και νιώστε το δέρμα σας να 

αποκτά μια μεταξένια υφή. Αυτή η θεραπεία ολοκληρώνεται με ένα ρυθμικό μασάζ με έλαιο δυόσμου, προσφέροντάς σας 

μια ανάλαφρη αίσθηση.

Duration: 90’ | 140 €
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Signature Treatments

NYMPH OF PARGA 
Pre-sun face & body treatment

The absolute multi-vitamin treatment for your skin! The most powerful anti-oxidants, vitamins and more, blend in a 

unique treatment to offer your skin absolute nourishment! Feel your skin become stronger, healthier. Iris flowers and 

olive kernels indulge the skin in a soft body scrub, while anti-oxidants and vitamins comprised in the nutritious face & 

body mask enhance skin structure, restoring its natural glow and elasticity. A Rejuvenating face and body massage 

with orange oil captures all the benefits of this treatment, evening the skin tone and offering a youthful radiant look.. 

Η απόλυτη πολυβιταμινούχα θεραπεία για το δέρμα σας! Εμπλουτισμένη με ισχυρό σύμπλεγμα αντιοξειδωτικών και 

βιταμινών, προσφέρει στην επιδερμίδα σας υπέρτατη θρέψη! Αισθανθείτε το δέρμα σας πιο δυνατό, πιο υγιές. Άνθη 

ίριδας και λεπτεπίλεπτοι κόκκοι ελιάς συνθέτουν μια αναζωογονητική απολέπιση σε ολόκληρο το σώμα, ενώ το 

μοναδικό σύμπλεγμα αντιοξειδωτικών και βιταμινών  που περιέχεται στη θρεπτική μάσκα, ενισχύει τη δομή του δέρματος, 

αποκαθιστώντας τη φυσική του λάμψη και ελαστικότητα. Η τονωτική μάλαξη στο σώμα με έλαιο πορτοκαλιού, αιχμαλωτίζει 

όλα τα ευεργετικά συστατικά της θεραπείας, χαρίζοντας παράλληλα λεία υφή και τέλεια λάμψη στο δέρμα.  

Duration: 90’ | 140 €

IONIAN SEA BREEZE FEEL 
After sun face & body treatment

The ultimate after-sun care for your skin! This treatment embodies the ideal refreshing properties of ocean scented 

drops and the calming benefits of acorn flour, skillfully combined to help restore skin moisture. Inflammation and skin-

irritation is minimised, offering a unique sense of relief after sun exposure. On one hand, Greek yogurt offers a healing 

and regenerating action and on the other hand water lilly combined with aloe vera help to improve overall skin 

appearance. Gradually, your skin regains its own strength to fight environmental aggressors that cause irritation, while 

the skin’s natural moisture barrier becomes more resilient maintaining its natural hydration levels.  Feel your skin calm, 

soothed and moisturized with a naturally healthy appearance! 

Μια ολοκληρωμένη περιποίηση προσώπου και σώματος που προσφέρει αίσθηση ανακούφισης και δροσιάς έπειτα από 

την εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο! Μία θεραπεία με δροσιστικές σταγόνες με άρωμα θάλασσας και αλεύρι βελανιδιάς, 

πλούσια σε καταπραϋντικές ιδιότητες που ηρεμούν το δέρμα και μειώνουν τον ερεθισμό συμβάλλοντας στην επανόρθωση 

και αποκατάσταση της υγρασίας του! Η εφαρμογή μίας πλήρως αναζωογονητικής μάσκας σώματος με νούφαρο, αγγούρι, 

αλόη και γιαούρτι αναπληρώνει τα λιπίδια του δέρματος και προσφέρει έντονη ενυδάτωση και αισθητή απαλότητα. 

Αισθανθείτε το δέρμα σας απαλό, λαμπερό και βαθιά ενυδατωμένο, με υγιή και αναζωογονημένη εμφάνιση.

Duration: 60’ | 100 €

THESPROTIA’S QUEEN
Hydrating & nourishing body treatment with warm herbal poultices

Give your precious self the ticket for a journey in the richness of Greek flavors and aromas, such as 
wild sage, mountain tea and other local herbs. The treatment includes the application of a rich body 
mask, prepared by the therapist for you on the spot, containing a refreshing cocktail rich in organic 
honey, dittany and hand-picked saffron, which contribute dramatically to the renewal, regeneration 

and tightening of the skin. The mask’s lavish benefits are complemented by an elaborate massage with 
sesame oil and warm herbal poultices full of Greek herbs, that leave the skin silky and smooth. 

Xαρίστε στον πολύτιμο εαυτό σας το εισιτήριο για ένα ταξίδι πλούσιο σε παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις και 

αρώματα! Η εφαρμογή της μάσκας σώματος με βιολογικό μέλι, δίκταμο και σαφράν, που παρασκευάζεται από 

τον θεραπευτή εκείνη την στιγμή, αφήνει την επιδερμίδα εμφανώς αναζωογονημένη και πιο σφριγηλή. Ακολουθεί 

μία μοναδική μάλαξη με έλαιο από σουσάμι και ζεστά πουγκιά με ελληνικά βότανα, που χαρίζει βαθιά θρέψη, 

ενυδάτωση και μεταξένια υφή στην επιδερμίδα του σώματος, τονώνοντας παράλληλα τις αισθήσεις σας!

Duration: 75’ | 120 €
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COCOON & REVITALISE YOUR SENSES EXPERIENCE 
Relaxing aromatherapy ritual 

Meticulously designed, from beginning to end, to gradually relax each and every part of your body and completely quiet 

the mind, ultimately offering the most lavish and cocooning experience for all your senses. The perfectly orchestrated 

massage movements of this treatment will offer a unique sense of relaxation that will essentially revitalize your body.

Σχεδιασμένη με προσοχή στην λεπτομέρεια, από την αρχή μέχρι το τέλος, αυτή η θεραπεία αποτοξινώνει και αποσυμφορεί 

σταδιακά κάθε σημείο του σώματός σας, ηρεμεί και ξεκουράζει τον νου, προσφέροντας μία ασύγκριτη εμπειρία περιποίησης, 

επανασύνθεσης, και αναζωογόνησης των αισθήσεων. Οι τέλεια ενορχηστρωμένες κινήσεις που ακολουθούνται στην μάλαξη 

αυτής της θεραπείας αποπλανούν τον νου και οδηγούν τις αισθήσεις σε ένα αλλόκοτο ταξίδι χαλάρωσης και αναζωογόνησης 

του σώματος, του πνεύματος και της ψυχής.

Duration: 60’  | 90 €

DEEP TISSUE MASSAGE  
Muscle release massage 

The deep tissue massage is tailor-made to target specific areas of muscle tension and soreness. A series of intensive 

techniques is used to increase circulation, release built-up toxins, heal and restore balance to the body and nervous system.

Μια ευεργετική μάλαξη που συνεισφέρει στην απελευθέρωση της έντασης των μυών. Με αργές κινήσεις και βαθύτερη 

πίεση, ο θεραπευτής εστιάζει στις περιοχές που συσσωρεύεται περισσότερο η ένταση.  Το αποτέλεσμα των πιέσεων αυτών 

είναι η χαλάρωση, όχι μόνο των επιφανειακών μυών αλλά και ολόκληρου του συνόλου των μυϊκών ομάδων των εν τω βάθει 

στοιβάδων.

Duration: 60’ | 100 €

MELTING SENSATION - CANDLE MASSAGE 
(seductive / energizing / detoxing / relaxing)

Indulge your senses in a mystifying massage ritual that will entice your mind, body and soul. Lay back and unwind while 

the heated solid wax slowly turns into liquid oil, as the mesmerizing flame gently burns the candle. Now, feel the delicately 

scented warm drops touch your skin and envelop your whole body in a velvet textured massage that will satisfy even the 

most sophisticated massage recipient. An outstanding, divine experience of aromatherapy, relaxation and rejuvenation that 

promotes bliss, balance and well-being!

Χαλαρώστε και απολαύστε μία μοναδική εμπειρία μασάζ, καθώς η μαγευτική φλόγα λιώνει απαλά το κερί, μετατρέποντάς 

το σε ζεστό λάδι με μεθυστικά αρώματα. Νιώστε τις ζεστές σταγόνες του κεριού να αγγίζουν απαλά το σώμα σας, καθώς η 

βελούδινη αίσθηση του ελαίου αγκαλιάζει την επιδερμίδα σας, προσφέροντας μία μοναδική αίσθηση απαλότητας που θα 

ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Μια ακαταμάχητη, μυστηριακή εμπειρία αρωματοθεραπείας, χαλάρωσης και 

αναζωογόνησης που προάγει την απόλαυση, την ισορροπία και την ευεξία!

Duration: 60’  | 90 €
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GRECIAN PRINCE & PRINCESS  
Hydrating & nourishing treatment with warm poultices

Let us make you feel like a real Prince & Princess! Indulge in the genuine earthy notes of the land of 

Greece, luxuriate in the unprecedented benefits of rare herbs, relax in the velvet textures that cover 

your skin, as each and every step of these treatments imbue your senses in a world of opulence. 

The relaxing head to toe massage with warm poultices that complements the treatment with aromas of 

clary sage, honey and rosemary, literally endows an experience designed for royals. The alluring ritual 

ends with the application of a refreshing gel containing red grape extracts that leaves the body deeply 

hydrated, while also stimulating your senses!

Αφεθείτε σε μία μοναδική εμπειρία φροντίδας και ευεξίας, με αυθεντικές, γήινες νότες από το νησί της 

Κρήτης, και αισθανθείτε σαν Πρίγκιπας και Πριγκίπισσα μαζί με το ταίρι σας! Απολαύστε τα μοναδικά 

οφέλη των σπάνιων κρητικών βοτάνων, αφεθείτε στις βελούδινες υφές που αγκαλιάζουν την επιδερμίδα 

σας, και βυθίστε τις αισθήσεις σας σε έναν κόσμο πολυτελούς περιποίησης. Η χαλαρωτική μάλαξη σε όλο 

το σώμα που ακολουθεί με αρώματα φασκόμηλου, μελιού και δεντρολίβανου, επισφραγίζει μία εμπειρία 

πριγκιπικής περιποίησης! Η θεραπεία επισφραγίζεται με το άπλωμα ενός δροσιστικού gel από κόκκινα 

σταφύλια, το οποίο ενυδατώνει σε βάθος, τονώνοντας παράλληλα τις αισθήσεις σας!

Duration: 100’ | 270 €

LOVE AFFAIR 
Massage with four candles

Get flirty! Get cozy! Get playful! And stay in the mood for love! 

This treatment is a tribute to loving couples who enjoy every little moment together, who are playful and 

like to indulge in their partner’s surprises. This treatment is dedicated to that love which makes you feel 

free, that love which inspires you, that love which makes you want to try new things! Choose to delight 

your partner with a series of warm massage candles: elegant, spicy, fruity, earthy aromas and flavours 

that promise to revitalise all your senses. Captivating vanilla, sparkling citrus, tempting lavender and 

delicate florals, blend divinely creating a perfect sense of well-being. Succumb, as the candle melts into 

a warm oil which is drizzled over the skin to melt away tension and nourish in a head-to-toe treatment.

Ερωτευθείτε! Απολαύστε! Διασκεδάστε! Και αισθανθείτε την αγάπη που σας περιβάλλει! Αυτή η θεραπεία 

αποτίνει φόρο τιμής στα ερωτευμένα ζευγάρια που λατρεύουν να διασκεδάζουν κάθε στιγμή της ημέρας 

και θέλουν να απολαμβάνουν τις εκπλήξεις του συντρόφου τους. Αυτή η θεραπεία είναι αφιερωμένη σε 

εκείνη την αγάπη που μας ελευθερώνει, που μας εμπνέει, που μας ωθεί να ζήσουμε νέες εμπειρίες.

Χαρίστε στο σύντροφό σας μια ξεχωριστή εμπειρία αναζωογόνησης με μια πληθώρα ζεστών κεριών μασάζ 

με ακαταμάχητα αρώματα που θα  σας συνεπάρουν, συνθέτοντας την τέλεια αίσθηση ευεξίας.

Duration: 90’ | 250 €

Couples Experiences
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Mini Rituals

MESMERISING & MYSTIFYING HEAD & HAND MASSAGE
A sensational voyage that combines the ancient wisdom of ayurvedic rituals with the lavish aromatic 

herbal zests of Epirus. An invigorating, yet totally relaxing head massage, with aromas of calming 

Lavender, bright Rosemary and soothing tea tree wonderfully blended with delicately scented, 

healing laurel oil, initiates the intoxicating journey. Complemented by the sensuous blend of orange, 

patchouli and ylang-ylang, a pampering hand massage delivers the utmost calming effect for both, 

your mind and body.

Ένα αισθαντικό ταξίδι που συνδυάζει την αρχαία σοφία των τελετουργιών της Αγιουρβέδα με τα 

πλούσια αρωματικά βότανα της Ηπείρου. Η μαγεία ξεκινά με ένα απόλυτα χαλαρωτικό μασάζ κεφαλής, 

πλούσιο σε αρωματικές νότες λεβάντας, φρέσκου δεντρολίβανου και καταπραϋντικού τεϊόδεντρου 

που συνδυάζονται μοναδικά με το διακριτικά αρωματικό έλαιο δάφνης. Ένα αισθησιακό μείγμα από 

πορτοκάλι, πατσουλί και ylang-ylang, αγκαλιάζει τα χέρια σας προσφέροντας τη μέγιστη χαλάρωση.

Duration: 45’ | 65 €

URBAN ESCAPE BACK & NECK MASSAGE    
Delight yourself in a 45 min treatment that will allow your senses to escape from the everyday routine. 

The brown sugar mocha scented crystals gently buff away dry skin cells, revealing a soft and smooth 

skin.  Feel your muscles release all the tension, while the luxurious chocolate & orange peel fragrance 

envelops your skin and exhilarates your mind. 

Παραδοθείτε στην απόλαυση μιας 45λεπτης θεραπείας που θα επιτρέψει στις αισθήσεις σας να 

αποδράσουν από την καθημερινότητα. Οι κόκκοι καστανής ζάχαρης, με διακριτικό άρωμα φυσικής μόκας, 

απομακρύνουν απαλά τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας, αποκαλύπτοντας ένα απαλό και λείο δέρμα.  

Αισθανθείτε τους μύες σας να απελευθερώνουν όλη την ένταση, καθώς το πολυτελές άρωμα σοκολάτας 

& πορτοκαλιού αγκαλιάζει με θέρμη την επιδερμίδα σας.

Duration: 45’ | 65 €

FATIGUED LEGS RELIEF MASSAGE
Refreshing notes of spearmint mingle with the velvet texture of sugar crystals to slowly stimulate the 

blood flow and offer a cooling sensation, as the body scrub smooths away dry, flaky skin. Potent red 

grape blends with local herbs in a, rich in anti-oxidants, gel mask that nourishes and renews the skin. 

A pampering massage experience using the moisturising properties of coconut oil to deeply hydrate. 

Finally a calming yoghurt powder mixed with the gel mask offers ultimate comfort for tired legs.

Αναζωογονητικές νότες δυόσμου προσφέρουν μια αίσθηση δροσιάς και ευεξίας, καθώς οι κρυσταλλικοί 

κόκκοι ζάχαρης ενισχύουν την κυκλοφορία του αίματος, ενώ απολεπίζουν απαλά την επιδερμίδα. 

Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά οφέλη, το μοναδικό gel κόκκινου σταφυλιού, σε συνδυασμό με τα ενυδατικά 

οφέλη του ελαίου καρύδας, θρέφουν και ανανεώνουν το δέρμα, καθώς η χαλαρωτική μάλαξη που 

ακολουθεί, αποσυμφορεί και ξεκουράζει τα πόδια. Κλείνοντας, η δροσερή μάσκα γιαουρτιού προσφέρει 

την απόλυτη αναζωογόνηση και φροντίδα για τα κουρασμένα πόδια.

Duration: 30’ | 55 €

RADIANT FACE
Luminous, radiant skin with an instant infusion of intense hydration and 

multiple anti-ageing benefits. A thoroughly cleansing enzymic peel 

gently removes dead skin cells from the surface, gradually revealing a 

silky-smooth appearance. Soft and delicate, a naturally-scented wild 

rose oil replenishes the skin through a deeply nourishing facial massage, 

delivering essential elements that promote skin vitality and youthfulness.

Αποκτήστε φωτεινό δέρμα που ακτινοβολεί, χάρη σε έναν συνδυασμό που 

προσφέρει άμεσα πλούσια ενυδάτωση και πολλαπλά οφέλη κατά της 

γήρανσης. H καθαριστική δράση της ενζυμικής απολέπισης απομακρύνει 

απαλά τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, αποκαλύπτοντας μια μεταξένια και 

ομοιόμορφη επιδερμίδα. Το απαλό και φυσικά αρωματισμένο έλαιο άγριου 

τριαντάφυλλου θρέφει το δέρμα μέσω μιας αναζωογονητικής μάλαξης 

προσώπου, χαρίζοντας μια φρέσκια και λαμπερή όψη.

Duration: 30’ | 55 €

SPARKLING EYES  
Reveal your most radiant and luminous eyes with this exclusively designed 

eye treatment. The eyes ritual, comprised of an innovative, highly-

concentrated eye gel complemented by a proprietary blackcurrant 

peel-off mask, brightens dark circles, reduces puffiness and minimizes fine 

lines and wrinkles. 

Αποκτήστε εμφανώς ανανεωμένο βλέμμα! Αναδείξτε τα πιο λαμπερά 

και φωτεινά μάτια που είχατε ποτέ, με αυτή την αποκλειστικά σχεδιασμένη 

θεραπεία ματιών. Η περιποίηση των ματιών, ενισχύεται με την εφαρμογή 

ενός καινοτόμου, εξαιρετικά συμπυκνωμένου τζελ ματιών σε συνδυασμό 

με μία μάσκα peel-off, που άμεσα φωτίζει τους μαύρους κύκλους, μειώνει 

το πρήξιμο και ελαχιστοποιεί τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες.

Duration: 35’ | 55 €
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Head-to-toe 
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MANICURES

ΑΠΛΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ | EXPRESS MANICURE | 20 €

ΣΠΑ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ | SPA MANICURE | 40 €

ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ | SEMI-PERMANENT MANICURE | 50 €

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | POLISH CHANGE | 15 €

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΗΜΙΜΟΝΙΜΟΥ | SHELLAC REMOVAL | 15 €

PEDICURES

ΑΠΛΟ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ | EXPRESS PEDICURE | 30 €

ΣΠΑ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ | SPA PEDICURE | 50 €

ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ | SEMI-PERMANENT PEDICURE | 60 €

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΗΜΙΜΟΝΙΜΟΥ | SHELLAC REMOVAL | 15 €

WAXING

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΣ Η ΠΗΓΟΥΝΙ | LIP OR CHIN | 15 €

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ | UNDERARM | 20 €

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΜΙΣΟ ΠΟΔΙ Η ΧΕΡΙ | HALF LEG OR ARM | 20 €

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΠΟΔΙΑ | FULL LEG | 30  €

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΜΠΙΚΙΝΙ | BIKINI LINE | 20 €

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΜΠΙΚΙΝΙ BRAZILIAN | BRAZILIAN | 30 €

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΠΛΑΤΗΣ Η ΣΤΗΘΟΥΣ | BACK OR CHEST | 30 €
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ;

Όλες οι υπηρεσίες του Σπα μπορούν να χρεωθούν στο λογαριασμό του δωματίου σας. 

Επίσης μπορεί να γίνει και χρέωση πιστωτικής κάρτας ή πληρωμή με μετρητά.

WHAT ABOUT PAYMENTS AND GRATUITIES?

Spa services can be charged to your room account; credit card or cash payments are also possible.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ / ΤΙΜΑΛΦΗ;

Παρακαλούμε να αφήνετε τα πολύτιμα αντικείμενα σας και κοσμήματά στο safe του δωματίου σας ή στο ντουλαπάκι των 

αποδυτηρίων του Σπα. Το προσωπικό δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια κοσμημάτων ή πολύτιμων αντικειμένων στον 

ευρύτερο χώρο του Σπα.

WHAT ABOUT MY JEWELLERY AND VALUABLES?

Please leave all valuables in your room’s safety deposit box or in the lockers of the spa’s changing rooms. 

The spa is not responsible for lost or forgotten valuables.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΩ ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ;

Σε περίπτωση που καθυστερήσετε στο προγραμματισμένο ραντεβού σας, ο χρόνος καθυστέρησης αφαιρείται από τον 

συνολικό χρόνο που είναι η θεραπεία σας. Αν η καθυστέρηση είναι μεγάλη, τότε το ραντεβού χρεώνεται ως “No-shown”.

WHAT IF I AM LATE TO MY APPOINTMENT?

Arriving late may limit the time of your treatment. Depending on the length of your service, a late arrival may be 

classified as a “No-show”.

ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΤΟ ΣΠΑ;

Όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο. Προτείνουμε 5-10 λεπτά για τις υπηρεσίες του Σαλονιού Ομορφιάς, 15 λεπτά για όλες 

τις υπόλοιπες θεραπείες του Σπα, ώστε να έχετε τον απαραίτητο χρόνο να αλλάξετε και να προετοιμαστείτε κατάλληλα.

HOW EARLY SHOULD I NEED TO CHECK IN FOR MY SCHEDULED APPOINTMENT?

The earlier, the better. At the Beauty Salon, we recommend you to check in 5-10 min. before your treatment. 

You will need to check in at the Spa reception 15 min. before. This will give you enough time to check in, get your 

locker, put your robe on and relax for 5 min. before your spa treatment begins.

ΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΘΑ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΗ;

Συστήνουμε να έχετε γευματίσει αρκετή ώρα και να έχετε αποφύγει την κατανάλωση αλκοόλ πριν τη χρήση του Σπα. 

Επίσης, να μην έχετε κάνει αποτρίχωση αμέσως πριν από τις θεραπείες που περιλαμβάνουν απολέπιση. Αν έχετε καεί από 

τον ήλιο, υπάρχει περίπτωση να μην μπορείτε να κάνετε κάποιες θεραπείες. Υπάρχουν κατάλληλες θεραπείες για να σας 

ανακουφίσουν από το κάψιμο.

IS THERE ANYTHING ELSE I SHOULD BE AWARE OF?

We recommend you to eat and drink in moderation and to avoid alcoholic beverages prior to your spa service, 

exercise classes, whirlpools and heat treatments. Do not shave your legs before a scrub body treatment. 

Severe sunburn may prevent you from enjoying a spa treatment. Be careful and use optimal sun protection.

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ «ΣΠΑ» ΜΑΖΙ ΜΑΣ
HOW TO “SPA” WITH US

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ;

Το προσωπικό στη ρεσεψιόν του Σπα είναι πάντα πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει και να σας βοηθήσει στην επιλογή της 

κατάλληλης θεραπείας.

WHO WILL HELP ME DECIDE HOW TO CHOOSE MY TREATMENTS?

Our attendants at the Spa Reception Desk are looking forward to taking personal care of you and designing the ideal 

programme for your stay at THE SPA.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΛΑΜΒΑΝΩ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ;

Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε στη ρεσεψιόν του Σπα τυχόν προβλήματα υγείας/λήψη φαρμακευτικής αγωγής/

αλλεργίες, κατά τη διάρκεια που κλείνετε το ραντεβού σας. Αν κάτι σας απασχολεί ή δεν νιώθετε καλά, μπορείτε να 

ζητήσετε να σας δει ο γιατρός του ξενοδοχείου.

WHAT IF I HAVE SPECIAL HEALTH CONDITIONS?

Please let us know during the interview with your Spa attendant, while scheduling your appointments. If necessary, 

you may request a mini check-up by the Doctor.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΦΟΡΑΩ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ;

Στο χώρο του Σπα σας παρέχονται δωρεάν ρόμπα, πετσέτα, παντόφλες καθώς και εσώρουχα μιας χρήσης. 

Οι θεραπευτές θα σας διαθέσουν τον απαραίτητο χρόνο ώστε να προετοιμαστείτε και να νιώσετε άνετα. Δεν επιτρέπετε 

να κυκλοφορείτε ή να κάνετε οποιαδήποτε θεραπεία γυμνοί.

WHAT SHOULD I WEAR DURING MY TREATMENT?

A robe, slippers and a disposable underwear will be provided in your day locker. Take your robe off and make yourself 

comfortable, as all our therapists are trained to respect your privacy at all times. Nudity is not allowed in the Spa area.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΠΑ;

Η χρήση του Σπα και των θεραπειών επιτρέπεται σε άτομα άνω των 16 ετών.

WHAT IS THE MINIMUM AGE REQUIRED?

Our youngest guests are at least 16 years old.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ;

Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε το προγραμματισμένο ραντεβού σας στο Σπα, θα πρέπει να μας ενημερώσετε 

24 ώρες πριν τουλάχιστον. Σε αντίθεση περίπτωση θα γίνει πλήρης χρέωση της θεραπείας που έχει επιλεχθεί.

WHAT IS THE CANCELLATION POLICY?

Should you need to re-schedule the Spa services we have exclusively booked for you, we kindly ask you to inform us at 

least 24 hours before your scheduled appointment. If you fail to do so there will be a full charge of the therapy booked.
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