
SPA TREATMENTS



Χαλαρώστε και απαλλαγείτε από το στρες με αυτήν την  
εμπειρία αρωματοθεραπείας. Αυτό το χαλαρωτικό  μασάζ 
χρησιμοποιεί ελαφριά έως μέτρια πίεση και ένα μείγμα 
αιθέριων ελαίων ειδικά σχεδιασμένο για εσάς με στόχο να  
διώξει την ένταση και να σας ανακουφίσει. Αφήσετε πίσω 
σας τις εντάσεις, βελτιώστε την υγεία σας και 
ισορροπήστε τα συναισθήματα σας, και νιώστε την 
απόλυτη ηρεμία και χαλάρωση.

Relax & Unwind - 30 /60 Min
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 revital-
ize your body.
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MASSAGE



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 ολόκληρο το 
σύνολο των μυϊκών ομάδων των εν τω βάθει στοιβάδων.

Deep Tissue Massage - 60 Min
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. Feel your muscles release all the tension, while the 
luxurious naturally-scented oils envelop your skin and 
exhilarate your mind.
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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, προσφέροντάς μία 
μοναδική αίσθηση απαλότητας που θα ικανοποιήσει και 
τον πιο απαιτητικό πελάτη. Παραδοθείτε σε μία 
αξεπέραστη αίσθηση χαλάρωσης, καθώς τα σαγηνευτικά 
αρώματα κατακλύζουν τον χώρο, ενώ το πολύτιμο έλαιο 
διεισδύει βαθιά στο δέρμα, χαρίζοντάς του μοναδικές 
ευεργετικές ιδιότητες. Μια ακαταμάχητη, μυστηριακή 
εμπειρία αρωματοθεραπείας, χαλάρωσης και 
αναζωογόνησης που προάγει την απόλαυση, την 
ισορροπία και την ευεξία!

Melting Sensation - 60/90 Min
Massage with warm candle

Indulge your senses in a mystifying massage ritual that will 
entice your mind, body and soul. Lay back and unwind 
while the heated solid waxes slowly turn 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. 
Succumb, as the warm oil deeply penetrates the skin’s 
surface, releasing its unique beneficial properties, and its 
sensuous fragrance seduces the mind. An outstanding, 
divine experience of aromatherapy, relaxation & rejuvena-
tion that promotes bliss, balance and well-being!
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Ένα αισθαντικό ταξίδι που συνδυάζει την σοφία αρχαίων 
τελετουργιών με τα πλούσια αρωματικά βότανα της 
Ελλάδας. Η μαγεία ξεκινά με ένα αναζωογονητικό, αλλά 
ταυτόχρονα απόλυτα χαλαρωτικό μασάζ κεφαλής, 
πλούσιο σε αρωματικές νότες λεβάντας, φρέσκου 
δεντρολίβανου και καταπραϋντικού τεϊόδεντρου που 
συνδυάζονται μοναδικά με το διακριτικά αρωματικό, 
θεραπευτικό έλαιο δάφνης. Ένα αισθησιακό μείγμα από 
πορτοκάλι, πατσουλί και ylang-ylang, αγκαλιάζουν τα 
χέρια σας καθώς τονώνουν τις αισθήσεις, μέσα από μια 
μάλαξη χεριών, που προσφέρει τη μέγιστη χαλάρωση 
τόσο για τον νου όσο και για το σώμα. Το μεταξένιας 
υφής body butter, πλούσιο σε εξωτικές νότες φρέσκιας 
καρύδας, ολοκληρώνει αυτή την απόλυτα ισορροπημένη 
εμπειρία χαλάρωσης και ηρεμίας.

Mesmerising & Mystifying 
Head & Hand Massage - 60 Min
A sensational voyage

A sensational voyage that combines the ancient wisdom of 
ayurvedic rituals with the lavish aromatic herbal zests of 
Greece. An invigorating, yet totally relaxing head massage, 
lush in the aromas of calming lavender, bright rosemary, 
soothing tea tree wonderfully blended with delicately 
scented, healing laurel oil, initiates the intoxicating journey. 
Complemented by the sensuous blend of orange, patchou-
li and ylang-ylang, a pampering hand massage delivers the 
utmost calming effect for, both, your mind and body.
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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.

Fatigued Legs Relief Massage - 30min
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 
extracts in a, rich in antioxidants, gel mask that nourishes 
and renews the skin, as a pampering massage experience, 
lush in moisturizing properties of coconut oil, deeply 
hydrates. Finally, calming yoghurt powder mixed with the 
gel mask offers ultimate comfort for tired legs.
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FACE EXPERIENCES
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A facial treatment dedicated to the richness of local flavors 
and aromas, such as sage, honey and other thirst-quench-
ing elements that instantly will restore skin's hydration 
levels. Fine lines and wrinkles are visibly minimized, dry skin 
feels supple and soft, overall comfort is recovered and 
elasticity is dramatically increased. Your skin feels and 
looks revitalized from within, fully hydrated and nourished.

Vital hydration and nutrition
Meli- 60 Min

Glowing Pearl - 60 Min
Luminously radiant look

Inspired by the undeniable charm, glamour and lifestyle of 
the Greek islands, this glowing therapy promises a brighter, 
firmer and noticeably younger-looking skin. This facial, 
thanks to its valuable ingredients such as wheat proteins, 
clinically-proven enlightening extract of rapeseed and 
vitamin C, targets signs of aging, evens skin tone and 
texture, and stimulates collagen production for a healthy, 
glowing complexion!

Εμπνευσμένη από το αδιαμφισβήτητο glamour, την λάμψη 
και το lifestyle των ελληνικών νησιών, αυτή η θεραπεία 
υπόσχεται να χαρίσει στην επιδερμίδα του προσώπου σας 
έντονη φωτεινότητα και μία εμφανώς αναζωογονημένη, 
πιο σφριγηλή και νεανική όψη. Χάρη στην δύναμη των 
πολύτιμων συστατικών της, όπως πρωτεΐνες σιταριού, το 
κλινικά αποδεδειγμένο εκχύλισμα λεύκανσης από 
ελαιοκράμβη και βιταμίνη C, στοχεύει στα σημάδια 
γήρανσης, ομογενοποιεί τον τόνο και την υφή του 
δέρματος, διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, έχοντας 
ως αποτέλεσμα ένα πρόσωπο με μεταξένια υφή που 
αντανακλά φρεσκάδα, λάμψη και υγεία!

Μια περιποίηση προσώπου αφιερωμένη στον πλούτο των 
τοπικών προϊόντων και αρωματικών βοτάνων, όπως το 
φασκόμηλο, το μέλι και άλλα πολύτιμα συστατικά που ξεδιψούν 
την επιδερμίδα, επαναφέροντας άμεσα τα φυσιολογικά επίπεδα 
υγρασίας του δέρματος. 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. Το ευεργετικό έλαιο βερίκοκου χαρίζει στο 
δέρμα πολύτιμα αντιγηραντικά οφέλη, ενώ το τελικό στάδιο 
περιποίησης, διασφαλίζει την διατήρηση όλων των ενυδατικών 
συστατικών στο δέρμα.



The ultimate anti-ageing experience for your skin, empowered 
by precious gemstones for a totally glass skin effect! Specifically 
designed to target dullness, dryness, wrinkles and sagging, this 
treatment promises to reduce fine lines and wrinkles, support 
thin, fragile skin and increase its elasticity and firmness. Rose 
Quartz Crystals contribute to the facial massage ritual, focusing 
on minimizing fine lines and wrinkles, as the proprietary 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.

Lunar Grace - 60 Min 80
Luxury anti-ageing experience with crystals

Η απόλυτη αντιγηραντική εμπειρία για το δέρμα σας, 
ενισχυμένη με πολύτιμους λίθους για ένα πορσελάνινο δέρμα! 
Αυτή η θεραπεία προσώπου επιδιορθώνει και ανανεώνει τα 
κύτταρα του δέρματος, συμβάλλει στην ενίσχυση της 
ελαστικότητας καθώς και στην ανόρθωση του περιγράμματος 
του προσώπου, έχοντας ως αποτέλεσμα μία ορατά πιο 
σφριγηλή, νεανική και εκθαμβωτική όψη. 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 
υλάνγκ-υλάνγκ, επιδιορθώνουν και αναζωογονούν το δέρμα, 
προσφέροντας μια ορατά πιο σφριγηλή και νεανική εμφάνιση.

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, να ενισχύσει εντυπωσιακά την φυσική 
διαδικασία ανανέωσης των κυττάρων, βελτιώνοντας έτσι τη 
συνολική εμφάνιση της επιδερμίδας. Κάθε σημείο του 
προσώπου σας βυθίζεται σε ένα κύμα ευεξίας, που αγκαλιάζει 
κάθε σας ανάγκη και προσφέρει μία ολοκληρωτικά ανανεωμένη 
εμφάνιση. Το δέρμα σας αναδιαμορφώνεται. Ανασχηματίζεται. 
Αναγεννάται!

100Skin Rebirth - 60 Min
Miracle skin renewal

A high-performance, all-in-one, personalized 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 a series of fully 
custom-made products and exclusive techniques that address 
their individual concerns, ultimately presenting an entirely 
renewed look. Your skin is recharged. Your skin is reformed. Your 
skin is reborn!



Επιτρέψτε μας να αποκαλύψουμε ένα πιο νεανικό σας 
πρόσωπό, μέσα από τη μοναδική περιποίηση που 
περικλείεται σε αυτή την ευεργετική θεραπεία. Η απαλή 
αλλά αποτελεσματική ενζυμική απολέπιση, πλούσια σε 
μαστίχα Χίου, χαρίζει άμεσα φωτεινότητα στην 
επιδερμίδα, ενώ παράλληλα μειώνει τυχόν ατέλειες. Το 
μασάζ προσώπου με έλαιο πορτοκαλιού αναπληρώνει την 
χαμένη υγρασία και ελαχιστοποιεί τις λεπτές γραμμές και 
τις ρυτίδες, ενώ η μάσκα λάμψης άμεσα φωτίζει και 
ομαλοποιεί το χρωματικό τόνο του δέρματος καθώς 
καταπραΰνει από τυχόν ερεθισμούς. Τα προϊόντα 
περιποίησης που ολοκληρώνουν τη θεραπεία, κλειδώνουν 
την υγρασία στην επιδερμίδα, προσφέροντας μια πλήρως 
ανανεωμένη και νεανική εμφάνιση.

70Men’s Facial - 45 Min
Youthful skin

Allow us to reveal your most youthful face with our unique 
skincare regime, all included in this beneficial treatment. 
The gentle but thorough enzymatic peel, enriched with 
Chios mastic, instantly brightens the skin and smoothes 
away any imperfections. The facial massage with Orange 
Oil replenishes lost moisture and minimizes fine lines and 
wrinkles, while illuminating and hydrating mask instantly 
brightens and evens out the skin tone, soothing any 
irritation. Final creams lock-in moisture, offering a complete 
youthful appearance.



WELLNESS RITUALS



140Calm & Sleep - 1 h 45 min
Total stress relief ritual

Use the opportunity to enrich your holiday experience with 
wellness and wellbeing practices. Assess your stress levels 
and choose between sauna or hammam followed by the 
ultimate serene ritual. The mesmerizing aromatic combina-
tion of precious frankincense & enticing patchouli, imbued 
in the jasmine & gardenia body scrub, conveys a sense of 
absolute calmness, preparing the way for a luxurious mask 
with lavender oil to reduce stress and improve circulation. 
added with evening primrose extracts to soften the skin 
while relieving muscle aches. Next a relaxing massage with 
rhythmical movements helps calm your body, improve your 
sleep and your overall well-being.

Key Elements: Sauna or Hammam, Body Scrub, Body 
Mask, Full Body & Head Massage.

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. Χαλαρώστε τις αισθήσεις σας και 
απελευθερώστε όλη σας την ένταση με μια σειρά από 
χαλαρωτικές και αναζωογονητικές τεχνικές. Ο θελκτικός, 
ζεστός συνδυασμός αρωμάτων λιβανιού και πατσουλί που 
εμπλουτίζουν το scrub σώματος, μεταφέρει τις αισθήσεις 
σε έναν τόπο απόλυτης ηρεμίας, προετοιμάζοντας το 
σώμα για μία πολυτελή μάσκα, με αναζωογονητικές νότες 
λεβάντας, που ηρεμούν το σώμα και ισορροπούν το 
πνεύμα και τον νου. Οι ρυθμικές και χαλαρωτικές κινήσεις 
που ακολουθούνται στην μάλαξη αυτής της θεραπείας 
αποπλανούν τον νου και οδηγούν τις αισθήσεις σε ένα 
αλλόκοτο ταξίδι χαλάρωσης, ανακούφισης του σώματος 
και βελτίωσης του ύπνου, συνθέτοντας την τέλεια 
αίσθηση ευεξίας.



140Botanical Voyage - 1 h 45 min
Purifying detox ritual

This therapeutic journey starts with an Hammam session, 
followed by an invigorating exfoliation using black pepper 
and rosemary to reduce water retention, improve circula-
tion, and firm and hydrate at the deepest level. Rejuvenate 
each and every part of your body with a thoroughly cleans-
ing and detoxifying body mask, imbued with the sparkling 
notes of holy basil and lemongrass that purify and hydrate. 
Then, surrender to the, rich in antioxidants and healing 
properties, innovative blend of pure dittany oil infused with 
hand-picked saffron, along with the cooling sensation of 
ivy, green tea and grapefruit, that dance in harmony to 
protect and firm your skin, while offering a healthy radiance 
and youthful appearance.

Key Elements: Sauna or Hammam, Body Scrub, Body 
Mask, Full Body Detoxing Massage, Final Body Gel.

Αφεθείτε σε ένα ονειρικό ταξίδι βοτάνων που θα 
συνεπάρει τον νου, το σώμα και την ψυχή! Αισθανθείτε 
την επιδερμίδα σας απαλή και λεία, καθώς οι           
στρογγυλεμένοι κόκκοι από κουκούτσι ελιάς απολεπίζουν 
σε βάθος, ενώ ο αποτελεσματικός συνδυασμός μαύρου 
πιπεριού και δενδρολίβανου, βοηθά το δέρμα να 
ανακτήσει την ελαστικότητά του. Αναζωογονήστε κάθε 
σημείο του σώματός σας με την απαλή μάσκα σώματος, 
με νότες από ιερό βασιλικό και λεμονόχορτο, 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 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.



160Under The Moonlight - 2 h 
Luxury anti-aging face & body ritual

An exhilarating touch for your skin, a unique ritual for your 
senses, a rejuvenating journey for your soul! The outstand-
ing power of crystals seduces every cell of your skin, as the 
properties of sensuous rose quartz, delicate aquamarine 
and captivating moonstone orchestrate the most luxurious 
and perfectly balanced anti-ageing treatment. Sparkling 
jasmine, gardenia and mastiha gently exfoliate the skin, 
offering the most sensually soft touch, preparing the body 
for the exceptionally beneficial properties of firming and 
deeply nourishing 24K gold and gemstone masks. 
Followed by a perfectly mastered massage technique, 
which combines unique rose quartz crystals and warm sand 
pouches, this treatment aspires to offer your skin the most 
ultimate lifting properties, while guiding your senses to a 
sublime journey of the spirit.

Key Elements: Welcome Touch, Face & Body Scrub, Face 
& Body Mask, Face Massage with Crystals & Full Body 
Massage with warm Sand Pouches, Final Skincare.

Μια συναρπαστική εμπειρία για το δέρμα σας, ένα 
μοναδικό τελετουργικό για τις αισθήσεις σας, ένα 
μυστηριώδες ταξίδι για την ψυχή σας! Η εξαιρετική 
δύναμη των κρυστάλλων θα αποπλανήσει κάθε κύτταρο 
του δέρματός σας, ενώ οι ιδιότητες του αισθησιακού ροζ 
χαλαζία, της σαγηνευτικής ακουαμαρίνας και της 
μαγευτικής φεγγαρόπετρας, ενορχηστρώνουν μία 
πολυτελή και τέλεια ισορροπημένη θεραπεία κατά της 
γήρανσης. Με μεθυστικά αρώματα γαρδένιας, γιασεμιού 
και μαστίχας, η απολέπιση χαρίζει μια αισθησιακά απαλή 
υφή, προετοιμάζοντας την επιδερμίδα να απορροφήσει 
όλα τα ευεργετικά οφέλη των αντιγηραντικών μασκών με 
πολύτιμα φύλλα χρυσού 24K και πολύτιμους λίθους. Η 
θεραπεία ολοκληρώνεται με μία περίτεχνη χαλαρωτική 
μάλαξη με κρυστάλλους ροζ χαλαζία και πουγκιά ζεστής 
άμμου, φιλοδοξώντας να προσφέρει πολύτιμες 
αντιγηραντικές ιδιότητες στο δέρμα σας, οδηγώντας σας 
παράλληλα σε ένα αξεπέραστο ταξίδι στον κόσμο των 
αισθήσεων.



190Knights & Dames - 2 h 
Hydrating and  nourishing face & body massage

Let us make you feel like a real Knight & Dame! Indulge in 
the genuine earthy notes of the isle of Syros, 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 treatment includes a relaxing head to toe massage 
with warm pouches 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’s skin deeply hydrated, 
while also stimulating your senses! 

Key Elements: Welcome Touch, Face & Body Scrub, Face 
& Body Mask, Face Massage & Full Body Massage with 
warm Herbal Pouches, Final Skincare.

Αφεθείτε σε μία μοναδική εμπειρία φροντίδας και 
ευεξίας, με αυθεντικές, γήινες νότες της ελληνικής γης , 
και αισθανθείτε σαν Ιππότης και Ντάμα μαζί με το ταίρι 
σας! Απολαύστε τα μοναδικά οφέλη των σπάνιων 
βοτάνων, αφεθείτε στις βελούδινες υφές που αγκαλιάζουν 
την επιδερμίδα σας, και βυθίστε τις αισθήσεις σας σε 
έναν κόσμο πολυτελούς περιποίησης. Η εφαρμογή της 
μάσκας σώματος με βιολογικό μέλι, που παρασκευάζεται 
από τον θεραπευτή εκείνη την στιγμή, αφήνει την 
επιδερμίδα εμφανώς αναζωογονημένη και πιο σφριγηλή. 
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!



COUPLE’S EXPERIENCE



PACKAGES

150Wine Harvest - 1 h 30min 
A ritual for spa connoisseurs

Inspired by the vineyards of Ionian islands, this exhilarating 
experience of relaxation and wellness, releases and calms, 
both, body and mind! A lush deliverance of olive kernels, 
red grape and rose petals indulge the skin in a soft body 
scrub, while proprietary antioxidants and vitamins 
comprised in the nutritious mask that follows. Sparkling 
notes of bergamot and a mask of sun-soothing yogurt and 
honey is applied to immerse the skin in a bath of freshness 
and hydration. An enveloping aromatherapy massage with 
a warm candle grants a total relaxation, completing this 
ultimate sensation. The alluring ritual ends with a refreshing 
glass of wine that brings a euphoric feeling, while also 
stimulating your senses!

Key Elements: Sauna or Hammam, Body Scrub, Body 
Mask, Candle Massage, A Glass of Local Wine.

150Exclusive Spa Day 
Welcome drink on arrival
 
Delicious afternoon tea

Sauna and hammam rituals with a combination 
of detox masks
 
One full body relaxing massage and a facial treatment 
based on your needs, per person
 
Ariadne Athens Goodie Bag
 
Arrival from 10am

Εμπνευσμένη από τους αμπελώνες της Σύρου, αυτή η 
συναρπαστική εμπειρία χαλάρωσης και ευεξίας, 
απελευθερώνει και ηρεμεί τόσο το σώμα όσο και το 
μυαλό! Κόκκινο σταφύλι, ροδοπέταλα και λεπτεπίλεπτοι 
κόκκοι ελιάς συνθέτουν μια αναζωογονητική απολέπιση 
σε ολόκληρο το σώμα, αποκαθιστώντας τη φυσική του 
λάμψη και ελαστικότητα. Οι αναζωογονητικές νότες 
περγαμόντου, το καταπραϋντικό γιαούρτι και το μέλι που 
περιέχονται στη θρεπτική μάσκα σώματος, ενισχύουν τη 
δομή του δέρματος, προσδίδοντας φρεσκάδα και 
ενυδάτωση σε βάθος. To περίτεχνο μασάζ 
αρωματοθεραπείας με ζεστό κερί που ακολουθεί 
προσφέρει την απόλυτη χαλάρωση, που θα ικανοποιήσει 
και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Η θεραπεία 
επισφραγίζεται με ένα ποτήρι κρασί, το οποίο θα σας 
δώσει μία αίσθηση ευφορίας, τονώνοντας παράλληλα τις 
αισθήσεις σας!



Call Now to 
Book your

Spa Experience
+30 22810 83000


