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EFZ IN  JOURNEY
Explore the benefits of the use of our thermal bathing facilities and fitness area in a sequence or by enjoying separately. 

A fully equipped gym, a sauna, a steam, showers and a vitality pool are invite you to discover the healing power of 

water, heat and movement for a healthier and happier life.

Note: we kindly recommend you to use our facilities before your treatment to enhance the benefits and for hygiene 

rules.

EFZIN, in collaboration with Alexander Beach Hotel

and APIVITA, presents a new model of wellness and

health in a spa of high quality, fully aesthetically-

designed space that inspires harmony. Personalized

and holistic wellness services were inspired by your

needs and designed to provide a new way of a

lifestyle for health and well-being.

APIVITA, inspired by the philosophy of Hippocrates, the Greek

nature, the power of aromatherapy and its knowledge of the

valuable beekeeping products, created the unique range of holistic,

natural and effective therapies APIVITA SPA. The combination of

APIVITA natural products with innovative facial and body treatments

and special massage techniques offers a complete relaxation

experience and promises to give a total body and spirit well-being.

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της χρήσης των εγκαταστάσεών μας ακολουθώντας το πρωτόκολλο χρήσης ή

απολαύστε τες ξεχωριστά. Ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, σάουνα, ατμόλουτρο, ντους και μια πισίνα

ζωτικότητας σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τη θεραπευτική δύναμη του νερού, της θερμότητας και της κίνησης

για μια πιο υγιή και ευτυχισμένη ζωή.

Σημείωση: σας συνιστούμε να κάνετε χρήση των εγκαταστάσεων μας πριν τη θεραπεία σας για να ενισχύσετε τα

οφέλη της αλλά και λόγους υγιεινής.

Duration / Διάρκεια 45min / λεπτά l 10€

Η EFZIN σε συνεργασία με το Alexander Beach Hotel

και την APIVITA παρουσιάζει ένα νέο μοντέλο

ευεξίας και υγείας σε ένα χώρο ποιοτικό, υψηλής

αισθητικής, πλήρως εξοπλισμένο που εμπνέει

αρμονία. Εξειδικευμένες και ολιστικές υπηρεσίες

ευεξίας εμπνευστήκαν από τις ανάγκες σας και

σχεδιαστήκαν με γνώμονα την αλλαγή τρόπου ζωής

για υγεία και ευζωία.

H ΑPIVITA εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία του Ιπποκράτη, την

ελληνική φύση, τη δύναμη της αρωματοθεραπείας και τη γνώση της

στα πολύτιμα μελισσοκομικά προϊόντα, δημιούργησε τη μοναδική

σειρά ολιστικών, φυσικών και αποτελεσματικών θεραπειών APIVITA

SPA. Ο συνδυασμός των φυσικών προϊόντων APIVITA με καινοτόμες

θεραπείες για το πρόσωπο και το σώμα και ειδικές τεχνικές μασάζ

προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωσης και υπόσχονται

να χαρίσουν απόλυτη ευεξία στο σώμα και το πνεύμα.



[FACIAL TREATMENTS
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ]

EXPRESS MED I TERRANEAN SK IN  FOOD MENU
Complete treatment with immediate rejuvenating benefits for
skin and mood, based on APIVITA’s rich Mediterranean
treatments menu. Ideally complements our body and massage
treatments.
Ολοκληρωμένη περιποίηση με άμεσα αποτελέσματα
αναζωογόνησης για το δέρμα και τη διάθεση, βασισμένη στο
πλούσιο Μεσογειακό μενού περιποιήσεων της APIVITA.
Συνδυάζεται ιδανικά με θεραπείες σώματος και μασάζ.
Duration / Διάρκεια : 30 min / λεπτά |      € 35

BEE RAD IANT  AGE DEFENSE 
TREATMENT
Antiaging treatment for glowing skin. Epidermis
becomes thicker, firm and soft. The treatment is
enhanced by an internal activation of energy points
of the body, with the use of hot stones.
Περιποίηση αντιγήρανσης και λάμψης. Η επιδερμίδα
γίνεται πιο πυκνή, σφριγηλή και απαλή, με
ομοιόμορφο ανάγλυφο. H περιποίηση περιλαμβάνει
ενεργοποίηση ενεργειακών σημείων με τη χρήση
ηφαιστειακών πετρών.
Duration / Διάρκεια : 50 min / λεπτά | € 60

DEEP FACE DETOX
Deep cleansing and detoxifying face treatment with
clay and grains of olive kernel in combination with
lymphatic drainage. Excess sebum and blackheads are
cleared away, the skin breaths freely, feels
invigorated, comfortable and balanced.
Βαθύς καθαρισμός και αποτοξινωτική περιποίηση
προσώπου με άργιλο και κόκκους ελιάς σε συνδυασμό
με λεμφικό μασάζ προσώπου. Το περιττό σμήγμα και
τα μαύρα στίγματα απομακρύνονται, το δέρμα
αναπνέει ελεύθερα, αναζωογονείται και αποκτά
ισορροπία.
Duration / Διάρκεια : 80 min / λεπτά | € 70

NEW QUEEN BEE  F I RM ING TREATMENT
Luxurious holistic anti-aging treatment- inspired by the bee
dance – ensures best cellular communication between the skin
layers acting on 6 levels and treating all causes to aging skin.
Highly concentrated in natural actives and the exceptional
benefits of royal jelly, the new Queen Bee is an elixir of life and
youth for skin. Intensive hydration and radiance supplement the
exceptional benefits of this treatment.
Πολυτελής, oλιστική αντιγηραντική περιποίηση- εμπνευσμένη
από το χορό της μέλισσας- που βασίζεται στις ευεργετικές
ιδιότητες του βασιλικού πολτού και του μελιού. Ο βασιλικός
πολτός, πολύτιμο ελιξήριο ζωής και νεότητας αποκαθιστά την
σφριγηλότητα και την ελαστικότητα στην απαιτητική επιδερμίδα
προσφέροντας εφέ λίφτινγκ, ενώ το μέλι ενυδατώνει εντατικά,
χαρίζει θρέψη και λάμψη.
Duration / Διάρκεια : 70 min / λεπτά |      € 80

REV I TAL I Z ING EYE  TREATMENT
Anti-aging and decongesting treatment against wrinkles, dark
circles and puffiness around the sensitive eye area. It stimulates
microcirculation, providing immediate results for a more rested,
youthful and radiant eye look.
Αντιγηραντική και αποσυμφορητική περιποίηση κατά των
ρυτίδων, των μαύρων κύκλων και των οιδημάτων στην ευαίσθητη
περιοχή των ματιών. Χαρίζει άμεσα αποτελέσματα για πιο
ξεκούραστο, νεανικό και φωτεινό βλέμμα.
Duration / Διάρκεια : 30 min / λεπτά |      € 35

MED I TERRANEAN SK IN  FOOD MENU
Holistic treatment based on the nourishing,
antioxidant ingredients of the Mediterranean diet.
Depending on its specific needs and type, the skin is
revived and invigorated effectively, glowing with
freshness and radiance.
Ολιστική θεραπεία που βασίζεται στα θρεπτικά και
αντιοξειδωτικά συστατικά της Μεσογειακής
διατροφής. Ανάλογα με τις ανάγκες και τον
διαφορετικό τύπο, η επιδερμίδα αναζωογονείται και
ανανεώνεται αποτελεσματικά, αποκτά φρεσκάδα και
λάμψη.
Duration / Διάρκεια : 50 min / λεπτά |      € 60

MEN ’S   FAC IAL  TREATMENT
A refreshing, holistic combination of intensive
facial treatment and back massage that offers
relaxation and a feeling of euphoria.
Ένας αναζωογονητικός, ολιστικός συνδυασμός
εντατικής περιποίησης προσώπου και μασάζ
πλάτης που προσφέρει χαλάρωση και ευεξία.
Duration / Διάρκεια : 50 min / λεπτά |      € 50

[BODY TREATMENTS

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ]

To book your spa appointment please dial +3025515 53010 or the extension 5056 or send an email at alexanderspa@ef-zin.com .

ROYAL HONEY
Luxurious anti-aging treatment with fresh royal
jelly and honey, straight from the APIVITA
beehives. A holistic, honey-sweet beauty
experience that improves skin texture and offers
an incomparable feeling of relaxation and
euphoria.
Πολυτελής αντιγηραντική περιποίηση με φρέσκο
βασιλικό πολτό και μέλι κατευθείαν από τις
κυψέλες της APIVITA. Μια ολιστική, γλυκιά
εμπειρία ομορφιάς που βελτιώνει την υφή του
δέρματος και χαρίζει μοναδικό αίσθημα
χαλάρωσης και ευεξίας.
Duration / Διάρκεια : 60 min / λεπτά | € 60

AP IV I TA  FOOT R I TUAL
Refreshing and invigorating treatment for rested
feet. It relaxes and conditions feet and cracked
heels.
Αναζωογονητικό μασάζ για ξεκούραστα πόδια.
Ανακουφίζει, ξεκουράζει πέλματα και φτέρνες.
Duration / Διάρκεια : 30 min / λεπτά | € 30

mailto:alexanderspa@ef-zin.com


Για να κλείσετε το ραντεβού σας παρακαλούμε καλέστε στο +3025515 53010 ή στο εσωτερικό 5056 ή στείλτε email στο alexanderspa@ef-zin.com .

[SPECIAL TREATMENTS

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ]

ROSE PEPPER ANT I -CELLUL I TE  
BODY TREATMENT 
This exclusive APIVITA treatment with red and
black pepper stimulates lipolysis and volume
reduction, while offering anti-cellulite action.
For best results, a regimen of 6 treatments –
two per week – is highly recommended.
Μια αποκλειστική περιποίηση της APIVITA με
κόκκινο και μαύρο πιπέρι που διεγείρει τη
λιπόλυση και τη μείωση πόντων ενώ δρα έντονα
κατά της κυτταρίτιδας. Για καλύτερα
αποτελέσματα συστήνεται ένα πρόγραμμα 4-6
θεραπειών, 2 ανά εβδομάδα.
Duration / Διάρκεια : 50 min / λεπτά | € 75

ROSE PEPPER F I RM ING BODY 
TREATMENT
This exclusive APIVITA treatment with red and
black pepper stimulates lipolysis and volume
reduction, increasing firmness and elasticity. For
best results, a regimen of 6 treatments - two per
week - is highly recommended.
Μια αποκλειστική περιποίηση της APIVITA με
κόκκινο και μαύρο πιπέρι που διεγείρει τη
λιπόλυση και τη μείωση πόντων ενώ έχει έντονη
συσφιγκτική δράση. Για καλύτερα αποτελέσματα
συστήνεται ένα πρόγραμμα 4-6 θεραπειών, 2
ανά εβδομάδα..
Duration / Διάρκεια : 60 min / λεπτά |     € 80

DEEP BODY DETOX
Deep cleansing and detoxification with green
clay and essential oils. Reduces fluid retention,
invigorates skin and ideally complements any
slimming regimen.
Βαθύς καθαρισμός και αποτοξίνωση με πράσινη
άργιλο και αιθέρια έλαια. Μειώνει την
κατακράτηση υγρών, τονώνει την επιδερμίδα και
συμπληρώνει ιδανικά προγράμματα
αδυνατίσματος.
Duration / Διάρκεια : 60 min / λεπτά |     € 80

AEGEAN W IND
A wonderful journey to the deep blue of the Aegean Sea. A herbal
scrub with Cretan sea salt and lavender, rich in minerals and trace
elements, removes dead cells from the skin while leaving it soft and
rejuvenated. The moisturizing mud mask that follows deeply
moisturizes and nourishes the skin. The unique APIVITA relaxing
caldera hot stones massage, with volcanic stones and organic
almond oil enriched with essential oils, offers an ultimate relaxing
and energy balance.
Ένα υπέροχο ταξίδι στο βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου. Ένα φυσικό
σκραμπ με Κρητικό θαλασσινό αλάτι και λεβάντα, πλούσιο σε
μέταλλα και ιχνοστοιχεία, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα από το
δέρμα, αφήνοντας το απαλό και αναζωογονημένο. Η ενυδατική
μάσκα λάσπης που ακολουθεί ενυδατώνει βαθιά και θρέφει την
επιδερμίδα. Το μοναδικό μασάζ APIVITA με ζεστές ηφαιστειακές
πέτρες και βιολογικό αμυγδαλέλαιο εμπλουτισμένο με αιθέρια
έλαια, προσφέρει απόλυτη ευεξία και αίσθηση ισορροπίας.
Duration / Διάρκεια : 80 min / λεπτά | € 85

DEEP HYDRAT ING COOL ING TREATMENT
A refreshing treatment that deeply hydrates and regenerates skin. A
wrap with fossil body mask refreshes and soothes irritated skin after
sun bathing and provides the body skin with deep moisture.
Following, a short facial with the express mask with aloe rejuvenates
the skin and provides a feeling of freshness. Recommended for dry
dehydrated skin, and ideal after extended sun exposure.
Αναζωογονητική θεραπεία βαθιάς ενυδάτωσης και αναζωογόνησης.
Η ορυκτή θαλασσινή μάσκα σώματος φρεσκάρει, ενυδατώνει σε
βάθος και καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα. Παράλληλα, η μάσκα
αλόης αναζωογονεί την επιδερμίδα του προσώπου και χαρίζει
αίσθηση φρεσκάδας. Συνιστάται για ξηρό αφυδατωμένο δέρμα και
είναι ιδανική μετά από παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.
Duration / Διάρκεια : 60 min / λεπτά | € 80

AP IV I TA  BODY SCRUBS
Exfoliation is important for the invigoration and renewal of the skin
as it removes dead cells, stimulates microcirculation and detoxifies,
leaving skin silky-smooth and soft.
• Pure Jasmine exfoliating treatment
• Royal Honey exfoliating treatment with sea salts
• Herbal Sea Salt exfoliating treatment with sea salt & organic

lavender flowers
Απολέπιση για εντυπωσιακή αναζωογόνηση και ανανέωση της
επιδερμίδας καθώς απαλλάσσει από τα νεκρά κύτταρα και
ενεργοποιεί τη μικροκυκλοφορία. Συμβάλλει στην αποτοξίνωση της
επιδερμίδας, χαρίζει απαλότητα και λείο δέρμα με μεταξένια υφή.
• Απολέπιση σώματος Pure Jasmine
• Απολέπιση σώματος Royal Honey
• Απολέπιση σώματος με θαλάσσια άλατα και άνθη λεβάντας
Duration / Διάρκεια : 30 min / λεπτά |      € 35

[MASSAGE

ΜΑΣΑΖ]

AP IV I TA  AROMATHERAPY MASSAGE
Invigorating and relaxing massage that fully utilizes 
the aromatherapy expertise of APIVITA. Select a 
unique blend of essential oils with exceptional benefits 
to your skin as well as your mood. 
• Relaxing - Distress massage
• Revitalizing – Energizing massage
• Muscle Relieving - Muscle Relief massage
Μασάζ αναζωογόνησης που αξιοποιεί πλήρως τη βαθιά
γνώση της ΑPIVITA στην αρωματοθεραπεία. Επιλέξτε
μοναδικούς συνδυασμούς αιθέριων ελαίων με
ευεργετική επίδραση τόσο στην επιδερμίδα όσο και τη
διάθεση.
• Relaxing – Μασάζ για χαλάρωση
• Revitalizing – Μασάζ για αναζωογόνηση
• Muscle Relieving – Μασάζ για ανακούφιση από

μυϊκούς πόνους
Duration / Διάρκεια : 50 min / λεπτά |      € 45
Duration / Διάρκεια : 30 min / λεπτά |      € 25

AP IV I TA  S IGNATURE MASSAGE 
A combination of traditional massage techniques -
such as shiatsu and reflexology - along with more
modern methods - including deep tissue massage and
aromatherapy massage - with the signature of
APIVITA. Relaxation and refreshment for body and
spirit.
Η υπογραφή της APIVITA σε έναν συνδυασμό από
παραδοσιακές τεχνικές μασάζ όπως το shiatsu και η
ρεφλεξολογία αλλά και πιο σύγχρονες μεθόδους όπως
το deep tissue massage και το μασάζ
αρωματοθεραπείας. Σώμα και πνεύμα χαλαρώνουν και
αναζωογονούνται.
Duration / Διάρκεια : 60 min / λεπτά |      € 70

CALDERA HOT STONE MASSAGE
An indulgent massage combination using hot volcanic
stones and plant-derived oils enriched with essential
oils. The targeted movements and pressures with hot
stones relax the muscles, while massaging and the use
of oils hydrate and deeply condition skin.
Ένας απολαυστικός συνδυασμός από μασάζ με ζεστές
ηφαιστιακές πέτρες και φυτικά έλαια εμπλουτισμένα
με αιθέρια έλαια. Οι στοχευμένες κινήσεις και πιέσεις
με τις ζεστές πέτρες ξεκουράζουν τους μύες, ενώ οι
μαλάξεις και η χρήση των ελαίων ενυδατώνουν και
περιποιούνται την επιδερμίδα σε βάθος.
Duration / Διάρκεια : 60 min / λεπτά | € 60

mailto:alexanderspa@ef-zin.com


SPA ETIQUETTE
 
Appointments
We highly recommend booking your treatment in advance to ensure that your preferred time and service is available.

Special Considerations
Most treatments can be adapted to accommodate pregnancy or injury. Please contact us with any queries and let us know of any medical or health concerns.

Treatment Preparation 
We recommend that you arrive at least 30 minutes prior to your scheduled treatment, allowing time to complete your holistic health assessment and to enjoy 
the facilities, and loosen and relax your muscles. Afterwards, take some time out in the tranquil environment of our Spa, allowing the benefits of your treatment 
to take effect.

Spa Environment
Please refrain from smoking and turn your mobile phone off or to a silent setting while in, or around, the Wellness & Spa areas. The minimum age for taking a spa 
treatment is 16 years. Guests under the age of 18 years are required to have parental consent prior to the booking being accepted.

Cancellation Policy
We understand that schedules change and we will do our best to accommodate your needs. Since your spa time is reserved especially for you, we kindly ask you to 
give a minimum of 4 hours' cancellation notice so that someone else may enjoy that time. Cancellations made within 4 hours will be subject to the full charge of 
the treatment booked.

Valuables
We request that you leave your valuables in your room. 

Operating hours
The Alexander Spa by EFZIN is open from 10.00 – 22.00 hours from Monday till Saturday and from 10.00 – 18.00 hours on Sunday. The spa bookings are available 
from 10.00 to 21.00 from Monday till Saturday and from 10.00 to 17.00 on Sunday. After hours Spa appointments are subject to availability. Please dial +30 
25515 53010 or extension 5056 to make a reservation.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ραντεβού
Σας συνιστούμε να πραγματοποιείτε τις κρατήσεις σας εγκαίρως για να διασφαλίζετε τη διαθεσιμότητα της επιθυμητής ώρας και υπηρεσίας.

Ειδικά Θέματα 
Οι περισσότερες θεραπείες είναι δυνατό να προσαρμοστούν σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης ή τραυματισμού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για 
τυχόν ερωτήματα και ενημερώστε μας για οποιαδήποτε ιατρική απορία ή ανησυχία σχετικά με την υγεία σας.

Προετοιμασία θεραπείας
Σας συνιστούμε να προσέλθετε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα της θεραπείας σας, αφήνοντας χρόνο για την ολιστική 
αξιολόγηση της υγείας σας, για να απολαύσετε το χώρο του Spa, καθώς και για να ηρεμήσετε και να χαλαρώσετε. Αφού ολοκληρώστε τη θεραπεία σας, 
αφιερώστε λίγο χρόνο για χαλάρωση στο χώρο του Σπα, επιτρέποντάς στα οφέλη της θεραπείας σας να δράσουν.

Περιβάλλον Spa
Παρακαλούμε να μην καπνίζετε και να έχετε το κινητό σας τηλέφωνο κλειστό ή σε σιωπηλή λειτουργία, όταν βρίσκετε μέσα ή κοντά στο χώρο του 
Σπα. Η ελάχιστη ηλικία που επιτρέπονται οι θεραπείες Σπα είναι 16 ετών. Απαιτείται γονική συναίνεση για πελάτες κάτω των 18 ετών, πριν από την 
αποδοχή της κράτησης.

Πολιτική ακυρώσεων
Κατανοούμε ότι το πρόγραμμά σας ενδέχεται να αλλάξει και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας. Από τη στιγμή που έχει 
γίνει κράτηση ώρας στο Σπα ειδικά για εσάς, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, σε περίπτωση ακύρωσης ραντεβού, να μας ενημερώσετε τουλάχιστον 
4 ώρες πριν, έτσι ώστε κάποιος άλλος πελάτης να μπορέσει να απολαύσει τη θεραπεία του το συγκεκριμένο διάστημα. Σε περίπτωση ακύρωσης σε 
λιγότερο από 4 ώρες πριν από το ραντεβού, πραγματοποιείται πλήρης χρέωση της θεραπείας.

Αντικείμενα αξίας
Παρακαλούμε να αφήνετε τα προσωπικά σας αντικείμενα αξίας στο δωμάτιό σας ή στο ερμάριο που σας παρέχουμε στα αποδυτήρια. 

Ώρες λειτουργίας
Το Alexander Spa by EFZIN είναι ανοιχτό από τις 10.00 έως τις 22.00 από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο και από τις 10.00 μέχρι τις 18.00 την Κυριακή. Οι 
κρατήσεις για τις θεραπείες πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 10.00 έως τις 21.00 μ την τελευταία κράτηση στις 20.00. Ραντεβού εκτός ωραρίου 
λειτουργίας κανονίζονται βάσει διαθεσιμότητας. Παρακαλούμε καλέστε στο +30 25515 53010 ή στο εσωτερικό 5056 για να κάνετε κράτηση.
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