


Ένα θεραπευτικό ταξίδι ...
Σε μια όαση χαλάρωσης και ηρεμίας...
 

Ζήστε μια εμπειρία που ικανοποιεί όλες τις αισθήσεις στο Anatasi 
Spa. Ένας μοναδικός συνδυασμός διαφορετικών θεραπειών έχουν 
σχεδιαστεί για την ανανέωση και αναζωογόνηση σώματος και 
ψυχής. Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο Αnatasi Spa  
είναι προσεχτικά επιλεγμένα με βάση τις ευεργετικές ιδιότητες τους. 

Επαγρυπνήστε όλες τις αισθήσεις σας με μια εμπειρία απόλυτης 
χαλάρωσης και ευεξίας μέσα από τις ξεχωριστές ιδιότητες κάθε 
θεραπείας.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα γαλήνης και 
ηρεμίας σε ένα χαλαρωτικό περιβάλλον.

A healing journey …
Τo a Calmer state of mind …

Indulge your senses in a signature Anatasi Spa experience, a unique 
fusion of  different therapies designed to replenish and soothe body 
and soul. All products  used in Anatasi Spa are carefully selected for 
their beneficial properties.

Allow yourself to be taken through a sensory experience of total 
relaxation and serenity, by the magic of each sublime treatment.

Our aim is to create an atmosphere of peace and tranquility in a 
relaxed environment.





MASSAGES
RELAX MASSAGE  25’ 30€ | 50’ 60€
Μυοχαλαρωτικό μασάζ όλου του σώματος
Relaxing massage for the whole body

REFLEXOLOGY 30’ 35€
Μασάζ με πιέσεις στις νευρικές απολήξεις του σώματος 
(πόδια, χέρια, αυτιά) που βοηθάει στην ανακούφιση από το στρες 
Pressure massage on the nerve endings of the body (legs, arms, ears) that  
relieves stress 

AROMA THERAPY 30’ 35€
Απόλυτα χαλαρωτικό μασάζ με αιθέρια έλαια
Deeply relaxing massage with essential oils

CANDLE MASSAGE 25’ 35€ | 50’ 65€
Ανεπανάληπτη εμπειρία μασάζ με κερί καρύδας και εξωτικά αρώματα
Unique massage experience with a coconut candle and exotic fragrances

DEEP TISSUE 40’ 50€
Απομάκρυνση της έντασης με έντονες πιέσεις σε όλες τις εν βάθει μυϊκές 
ομάδες με τα δάχτυλα, τις γροθιές ,τα αντιβράχια ή/και τους αγκώνες
Release of tension by using heavy pressure on all deep muscle groups, with     
fingers, fists, forearms or elbows

THAI MASSAGE HEAD & LEGS 40’ 45€
Ταϊλανδέζικη τεχνική που ξεμπλοκάρει τις γραμμές έντασης σε πόδια και 
κεφάλι
Thai technique that releases the tension on legs and head

LAVA SHELLS EXOTIC MASSAGE 50’ 65€
Ταξίδι αισθήσεων με αυτοθερμαινόμενα όστρακα από τον Ειρηνικό
Sensory journey with self-heating shells from the Pacific Ocean

ANTI-CELLULITE MASSAGE 40’ 60€
Μασάζ που βοηθάει στην αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας με 
αποσυμφόρηση του λεμφικού συστήματος
A massage that helps treat cellulite along with decongestion of the  lymphatic  
system

EGKIMISI MASSAGE 60’ 70€
Εγκοίμηση λεγόταν η διαδικασία που ακολούθησε ο Ασκληπιός για τη 
θεραπεία των ασθενών του. Θεραπευτικό μασάζ με έλαια βασισμένα σε 
φυτά και βότανα από την αρχαιότητα
Named after the treatment that Asklipios used to treat his patients. This  
massage  uses therapeutic oils made out of aromatic Greek herbs





FACE
TREATMENTS

ANTI-AGING MOISTURIZER WITH CAVIAR & MARINE DNA 50’ 35€
Θεραπεία αντιγύρανσης και ενυδάτωσης βασισμένη στις πολύτιμες 
ιδιότητες του χαβιαριού και DNA σολωμού
Moisturizing and antiaging treatment based on the valuable properties of  
Caviar and salmon DNA

HYALURONIC WITH OLIGOPEPTIDES & FLOWERS 55’ 45€
Θεραπεία που στοχεύει στην ενίσχυση της φυσικής παραγωγής κολλαγόνου 
και ελαστίνης. Παρέχει αντιοξειδωτική προστασία και κυτταρική ανανέωση
Treatment that aims to strengthen the natural production of collagen and  
elastin in  the body,  by providing antioxidant protection and cell renewal

HYDRA-BLUE DETOX BY PHYTOMER 50’ 45€
Θεραπεία βαθιάς αποτοξίνωσης και λάμψης με βάση το ζεόλιθο και το 
σύμπλεγμα D polargel
Treatment of deep detoxification and radiance, based on zeolite and complex 
D polargel

ANTI-AGING PIONEER XMF ‘EXTRA MARINE FILLER’ BY PHYTOMER 60’ 60€
Παρέμβαση νεότητας με αυτή την πρωτοποριακή θεραπεία της Phytomer. 
Τεχνική μασάζ ακριβείας με θαλάσσια σάκχαρα που συμβάλλουν στην 
άμεση λείανση και αναδόμηση προσώπου , λαιμού και ντεκολτέ
A youth intervention facial therapy with marine sugars that contributes to 
immediate smoothing and facial reconstruction, neck and decolletage

HYDRA FLASH TREATMENT BY BABOR 30’ 40€
Βαθιά ενυδάτωση σε 30 λεπτά για κάθε τύπο δέρματος
Deep moist 30 minute treatment for every skin type 

PERFECT COMBINATION - MIXED SKIN IN BALANCE BY BABOR 60’ 60€
Τέλεια ισορροπία για μικτές-λιπαρές επιδερμίδες με πρωτοποριακό 
σύμπλεγμα βοτάνων
For mixed skin in perfect balance with an intelligent botanic ingredient 

PURE TREATMENT BY BABOR 60’ 50€ | 90’ 75€
Βαθύς καθαρισμός για ακνεϊκή επιδερμίδα με εκχύλισμα φλοιού African 
White Wood
Effective anti-blemish treatment for impure skin with African White Wood 
Complex





Με κάθε σας επίσκεψη, ο 
θεραπευτής μας αφιερώνει 
χρόνο ώστε να συζητήσετε 
τις προσωπικές σας ανά-
γκες.

With every appointment 
all of our guests are offered 
an individually tailored con-
sultation plan with our ther-
apist.



ΑDVANCED BIOGEN TREATMENT 
ROYAL ANCIENT GREEK SENSES BY BABOR 60’ 60€
Εντατική θεραπεία αναδόμησης με βασιλικό πολτό για τη θαμπή επιδερμίδα
Effective reactivating and firming treatment with Royal Jelly for tired skin

COMPLEX C TREATMENT-
VITAMIN BOMB FOR A FRESH & RADIANT SKIN BY BABOR 60’ 70€
Αναζωογονητικό κοκτέιλ βιταμινών για την κουρασμένη και αφυδατωμένη
επιδερμίδα
Regenerating smoothing treatment with vitamins ACE

HSR LIFTING BY BABOR 90’ 140€
HSR λίφτινγκ για επιπλέον σύσφιξη με τη βοήθεια της πολυτελούς αντιγη-
ραντικής θεραπείας 
HSR lifting  extra firming and luxury anti aging treatment by BABOR

Oι εγκαταστάσεις μας περιλαμβάνουν γυμναστήριο,      
εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μπαρ 
με χυμούς, δωμάτια θεραπείας, δωμάτιο μανικιούρ - 
πεντικιούρ - αποτρίχωσης, αποδυτήρια αντρών και 
γυναικών με ντους και ντουλάπια αποθήκευσης. 

Ενώ βρίσκεστε στο χώρο μας σας προσκαλούμε να 
απολαύσετε τη σπιτική μας Αγιουβερδική λεμονάδα ή 
να επιλέξετε μέσα από μια ποικιλία αποτοξινωτικών 
ποτών αυτό που εσείς επιθυμείτε.

Our superb facilities include a gym, a heated indoor  
pool, sauna, steam room, juice bar, therapy rooms,               
manicure, pedicure and  waxing room. All ladies and 
gents changing rooms are equipped with shower and 
lockers.

While you are here, we invite you to enjoy our             
signature Ayurverdic lemonade or choose among a          
variety of detoxing beverages.



BODY TREATMENTS
MARINE SPA 40’ 35€
Περιποίηση με θαλάσσια στοιχεία που χαρίζει αίσθηση φρεσκάδας και με-
ταξένιας απαλότητας
Treatment with marine elements which gives a sense of freshness and silky  softness

CHOCOLATE THERAPY 40’ 40€
Η αίσθηση της σοκολάτας στο δέρμα και το πλούσιο άρωμα της δημιουρ-
γούν ευεξία και αποβάλλουν το στρες
The sense of chocolate on the skin and its rich aroma, improves well being 
and eliminates stress

GINGER SILK & TONING 40’ 35€
Δροσιστική θεραπεία ενυδάτωσης και σύσφιξης με τζίντζερ που χαρίζει 
ενέργεια και τόνωση του δέρματος
Refreshing, hydrating and tightening ginger treatment that energises and  
stimulates  the skin

ASKLIPIOS TREATMENT 50’ 45€
Μοναδική θεραπεία ενυδάτωσης σώματος και πνεύματος με φυτά και βό-
τανα από την Αρχαία Ελληνική παράδοση
A unique body and spirit hydration therapy with traditional Ancient Greek  
plants and herbs

ALGAE BODY PACK BY BABOR 35’ 50€
Ενυδατική μάσκα περίδεσης σώματος από μπλε φύκια που διεγείρει τον
μεταβολισμό και παρέχει στην επιδερμίδα ενυδάτωση ενώ την αφήνει απα-
λή και τονωμένη
A sea wheat body mask made out of blue algae that activates the skin’s       
metabolism while providing intense moisture, leaving the skin smooth and   
toned

ANTI CELLULITE WRAPS BY BABOR 45’ 50€
Αποτελεσματική αντιρυτιδική θεραπεία και λίφτινγκ σώματος η οποία συ-
σφίγγει και λειαίνει το ανάγλυφο της επιδερμίδας
An effective Anti Cellulite treatment and Body lifting which improves skin’s 
circulation and concludes in an intensive sensation of warmth, while assisting 
with the skin’s metabolism and  collagen synthesis.

VOLCANIC BODY FANGO PACK BY BABOR 35’ 50€
Μυοχαλαρωτική μάσκα με φυσικό ακατέργαστο άργιλο και μεταλλικά 
στοιχεία από την ηφαιστειακή περιοχή του Eifel σε συνδυασμό με Thermo 
Lotion. Προωθεί τις μεταβολικές διαδικασίες στα κύτταρα καθώς διεγείρει 
την κυκλοφορία του αίματος και τη λιποδιάλυση.
The natural mineral mud musk of the Eifel Region,  combined with a Ther-
mo Lotion, improves the metabolic processes in the skin cells,  stimulates 
circulation, helps fat  break down and relaxes the muscles. 





WAXING

MANICURE

Ανω χΕίλοΣ UPPER LIP 5€

ΜΑνίκίούρ ΑΠλο CLASSIC MANICURE 10€

PEDICURE
ΠΕνΤίκίούρ ΑΠλο CLASSIC PEDICURE 15€

ΣΠΑ ΠΕνΤίκίούρ SPA PEDICURE 20€

ίΑΤρίκο ΠΕνΤίκίούρ MEDICAL PEDICURE 25 €

ΓΑλλίκο ΜΑνίκίούρ FRENCH MANICURE 12€

ΗΜίΜονίΜο GEL LACK 15€

ΗΜίΜονίΜο ΓΑλλίκο FRENCH GEL LACK 17€

ΕΠίΜΗκύνΣΗ ΜΕ GEL EXTENSION GEL 35€

ΓΑλλίκο GEL FRENCH GEL 40€

ΕΠίΜΗκύνΣΗ ANA νύχί ΜΕ GEL EXTENSION GEL PER NAIL 3€

ολοκλΗρο ΠοΔί FULL LEG 20€

χΕρίΑ FULL HAND 10€

ΜΠίκίνί BRAZILIAN BIKINI 15€

ΠλΑΤΗ BACK 15€

ΣΤΗΘοΣ CHEST 15€

ΜίCROBLADING ΦρύΔίων MICROBLADING BROWS 150€

ΔίορΘωΣΗ ΜΕ ΜίCROBLADING
MICROBLADING BROWS CORRECTION 75€



MAKE UP
ΑΠλο BASIC 20€

ΒρΑΔίνο SPECIAL 40€

νύΦίκο BRIDAL 100€

EIΔίκΑ κΑί νύΦίκΑ χΤΕνίΣΜΑΤΑ ΑΠο 30€
SPECIAL AND BRIDAL HAIR STYLES AVAILABLE FROM 30€

HAIRSTYLES



Η κάρτα δώρου του 
Anatasi Spa & Wellness 
είναι ιδανικός τρόπος 
για να γιορτάσετε 
οποιαδήποτε περίσταση.

*Πληροφορίες στη ρε-
σεψιόν του σπα

The Anatasi Spa & Well-
ness gift voucher is the 
ideal present for any spe-
cial occasion

*More info at the Spa re-
ception



SPA WELLNESS 
MEMEBRSHIP

ΓύΜνΑΣΤΗρίο 
GYM            

 5€-EΠίΣκΕψH/VISIT  30€-ΜΗνΑ/MONTH 
 75€-3MΗνEΣ/3MONTHS 150€-6MΗνEΣ/6MONTHS

 ΠίΣίνΑ ME ΤΖΑκούΖί
 POOL WITH JACUZZI

12€-EΠίΣκΕψH/VISIT  55€-ΜΗνΑ/MONTH 
 140€-3MΗνEΣ/3MONTHS 275€-6MΗνEΣ/6MONTHS

ΣΑούνΑ
SAUNA          

 5€-EΠίΣκΕψH/VISIT  30€-ΜΗνΑ/MONTH 
 75€-3MΗνES/3MONTHS 150€-6MΗνES/6MONTHS

Για να εξασφαλίσουμε ότι οι 
πελάτες μας απολαμβάνουν την 
επίσκεψή τους στο Anatasi Spa, 
ζητάμε απο όλους τους επισκέ-
πτες να μην κάνουν θόρυβο. 
κινητά τηλέφωνα δεν επιτρέπο-
νται.

Παρακαλούμε διαβάστε προ-
σεκτικά τους όρους και τους κα-
νονισμούς του Anatasi Spa, που 
είναι τοποθετημένοι στη ρεσε-
ψιόν μας

Ευχαριστούμε.

To ensure that our guests  
enjoy their visit to Anata-
si Spa, we  require from all visi-
tors to keep noise to a minimum.          
Mobile phones are not permitted.  

Please, read carefully Anatasi Spa 
Rules and Regulations, placed at 
the Spa reception.

Thank you.



Anatasi Spa Membership
Hours of operation: Mon-Sun 10am - 9pm

Phone: +30 24310 63950 external line & 312 internal line


