
A WORLD
OF RELAXATION
AND TRANQUILITY

EN – GR / SPA MENU



EN Olympia, the holy place of classic Greece is a land-

mark of whole humanity. Eudaimonia Olympico Spa is
the new start of rebirth and of the ancient way of well
living.

The whole philosophy of Arty Grand Hotel is attached
to the ideas of wellness and well-being.

The professionalism along with the know how in tha-
lasso-therapy has created a new center of regeneration
and beauty. Your stay in the hi-tech facilities gives you
the opportunity of a total proposal for luxurious holi-
days which combines the holistic relaxation of soul and
body.

GR Η Ολυμπία, ο ιερός τόπος της κλασικής Ελλάδας

αποτελεί σταθμό για όλη την ανθρωπότητα. Το Eudai-
monia Olympico SPA είναι η αφετηρία για την
αναγέννηση και το ευ ζην.

Η φιλοσοφία και η αποστολή του Arty Grand Hotel είναι
άμεσα συνυφασμένη με την ευζωία και την ευεξία.

Ο επαγγελματισμός με τη σφραγίδα της τεχνογνωσίας
στο χώρο της θαλασσοθεραπείας δημιούργησε ένα νέο
κέντρο αναζωογόνησης και ομορφιάς. Η διαμονή σας
στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, σας δίνουν τη
δυνατότητα για μια ολοκληρωμένη πρόταση πολυτελών
διακοπών που συνδυάζουν την ολιστική χαλάρωση της
ψυχής και του σώματος.

Wet Area: Indoor Pool, Hammam, Sauna, Tepidarium,
Adventure Showers

Extra Service: Manicure, Pedicure, Waxing, Hair Salon,,
Μανικιούρ, Πεντικιούρ, Αποτρίχωση, Κομμωτήριο.

Hydrotherapy Treatments
(WITH MEDI JET)

AROMA HYDROTHERAPY / 30 min
(jacuzzi with blend of es. oils & organic salts)

ANTISTRESS HYDROTHERAPY / 30 min
(jacuzzi with relaxing es. oils & organic salts)

ANTIOXIDANT HYDROTHERAPY / 30 min
(Jacuzzi with antioxidants es. oils & marine salts)

Face Treatments

QUICK FACE SPA / 30 min
Face massage. Express facial

Μασάζ Προσώπου. Περιποίηση express

MATRICOL EYES / 45 min
Eye treatment with collagen. A lifting-effect treatment,

Which makes the contour of the eyes look younger.
Θεραπεία ματιών με κολλαγόνο. Θεραπεία με αποτέλεσμα lifting

Για νεανικό περίγραμμα ματιών.

ANADYOMENE APHRODITE / 60 min
Moisturizing treatment. For all skin types,
especially those That tend to dehydration.

Ενυδάτωση. Για όλους τους τύπους δέρματος
που τείνουν σε αφυδάτωση.

HEPHAESTUS AND AFRODITE / 60 min
After sun treatment.

It contains highly moisturizing ingredients.
Θεραπεία για μετά τον ήλιο.

Περιέχει ενισχυμένα ενυδατικά συστατικά.

MATRICOL FACE / 60 min
Anti wrinkle treatment. Intensive treatment

that gives new suppleness and firmness.
Αντιγηραντική θεραπεία. Εντατική θεραπεία σύσφιξης

που χαρίζει στο δέρμα ελαστικότητα.
.

Relaxing Massage

ODYSSEUS BACK / 30 min
Back & shoulders massage..

Relief yourself from tension and stress.
Μασάζ πλάτης & αυχένα.

Απαλλαγή από το στρες και την ένταση.

SHEΑ BUTTER / 60 min
A massage with Shea butter.

It restores and re-moisturizes – for dry and dehydrated skin.
Μασάζ με φυτικό βούτυρο.

Αναπλαστική και ενυδατική περιποίηση για ξηρό
έως πολύ ξηρό δέρμα.

REFLEXOLOGY / 30 min
Foot reflex massage.

Finger tips pressures in the feet.
Μασάζ ποδιών ρεφλέξ.

Μάλαξη ποδιών με δακτυλοπιέσεις.



LEG RELIEF / 30 min
Heavy legs treatment.

Ideal relief after the journey.
Μασάζ για πρησμένα πόδια.

Ιδανική ανακούφιση μετά από ταξίδι.

AROMAPURE / 30 min / 60 min
Essential oils massage. A special wellness physical and spiritual.

Μασάζ με αιθέρια έλαια. Ιδιαίτερη σωματική και πνευματική ευεξία.

EUDAIMONIA OLYMPICO ESSENSE / 75 min
Eudaimonia Olympico special aromatotherapy. Combination of essen-

tial oils for deep detoxification.
Αρωματοθεραπεία. Συνδυασμός από αιθέρια έλαια

για πλήρη αποτοξίνωση.

EUDAIMONIA OLYMPICO ROYAL ELIXIR / 75 min
An exclusive and luxurious treatment of Eudaimonia Olympico.

Antioxidant treatment for body and face.
Μοναδική και πολυτελής περιποίηση

αποκλειστικά από το Eudaimonia Olympico,
μιά αντιοξειδωτική θεραπεία για πρόσωπο και σώμα.

EUDAIMONIA OLYMPICO FREEZED BEAUTY / 75 min
The cryotherapy of Eudaimonia Olympico.

Perfect body With a sensation of freshness.
Κρυοθεραπεία.

Τέλειο σώμα με αίσθηση φρεσκάδας.

Slimming Therapies

FLAWLESS APHRODITE / 60 min
Anti-cellutite massage. A treatment for energizing the lymph.

Μασάζ κατά της κυτταρίτιδας. Θεραπεία για ενεργοποίηση της λέμφου.

ΤΙGHT CONTOUR / 60 min
Body firming treatment. It gives tightness and strength to the skin.

Θεραπεία σύσφιξης. Τονώνει και δυναμώνει το δέρμα.

PEPPER TREATMENT / 60 min
Body slimming treatment with pepper.

The force of pepper is that it dissolves fat cells
for an nice silhouette.

Θεραπεία αδυνατίσματος με πιπέρι.
Η δύναμη του πιπεριού δρα λιποδιαλυτικά

και χαρίζει όμορφη σιλουέτα.

OL OIL TREATMENT / 60 min
Antioxidant and slimming.

Treatment with olive oil and basil dry leaves.
Θεραπεία με αντιοδειδωτική & αδυνατιστική δράση,
με ελαιόλαδο και αποξηραμένα φύλλα βασιλικού.

Body Treatments

DEADSEA SCRUB / 30 min
Scrubbing with salts.

Awakes the senses and tones the skin.
Απολέπιση με άλατα.

Ξυπνά τις αισθήσεις και τονώνει το δέρμα.

ΒLUE LAGOON / 40 min
Moisturizing treatment.

Ideal for dry skin after sun exposure.
Ενυδάτωση σώματος.

Ιδανική για ξηρή, αφυδατωμένη επιδερμίδα
μετά από έκθεση στον ήλιο.

EN
For reservations of further info please
call +030 26240 26000

Suggestions for a successful Spa Experience!
- Please make your reservation early in advance, in order to ensure your

preferred time & treatment.
- Please make sure that you arrive 15 minutes before your treatment be-

gins.
- Keep your valuable and personal belongings in the safety deposit box

in your room.
- Turn off your cell phones and speak quietly. This is the time for your

body and mind to release the worries and stress of the day.
- Smoking is not allowed in the Spa area.
- Access to Spa area is allowed only to people over 16 years old.

Payment Method: Credit cards, room-charge or cash are accepted.
Cancellation Policy: In case of cancellation of your program or therapy,
please notify us on time.
A 50% cancellation charge will be incurred for any treatment or Spa
program
Not cancelled at least 24 hours prior to your appointment.
Cancellation within 12 hours will incur a 100% charge.

GR
Για κρατήσεις και περαιτέρω πληροφορίες, καλέστε στο 26240 26000

Συμβουλές για μια αξέχαστη εμπειρία Spa!
- Σας συνιστούμε να κάνετε την κράτησή σας έγκαιρα προκειμένου να

εξασφαλίσετε τη θεραπεία που επιθυμείτε την ώρα της προτίμησής σας.
- Παρακαλούμε να βρίσκεστε στο χώρο του Spa 15 λεπτά πριν την

προγραμματισμένη θεραπεία σας.
- Αφήστε πολύτιμα και προσωπικά αντικείμενα στο χρηματοκιβώτιο του

δωματίου σας.
- Παρακαλούμε να έχετε το κινητό σας τηλέφωνο κλειστό και να μιλάτε

χαμηλόφωνα.
- Στο χώρο του Spa δεν επιτρέπεται το κάπνισμα.
- Η είσοδος και η χρήση του Spa επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 16

ετών.

Τρόποι Πληρωμής: Πιστωτικές κάρτες, χρέωση δωματίου ή μετρητοίς.
Ακυρώσεις: Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε
ακύρωση 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη θεραπεία για να μην
υπάρξει καμία επιβάρυνση. Σε περίπτωση ακύρωσης 24 ώρες πριν την
προγραμματισμένη θεραπεία, η επιβάρυνση θα ανέρχεται στο 50% της
συνολικής αξίας της προγραμματισμένης θεραπείας ή του προγράμματός
σας, ενώ εάν ακυρώσετε 12 ώρες πριν, θα επιβαρυνθείτε με το συνολικό
ποσό της θεραπείας/προγράμματος.



Μενού Υπηρεσιών SPA TREATMENTS Διάρκεια/Duration Τιμή/Cost

Θεραπείες Προσώπου Face treatments

Μασάζ προσώπου Quick face spa 30 min 45 €
θεραπεία ματιών με κολλαγόνο Matricol eyes 45 min 50 €
Aphrodite SPA ενυδάτωση Anadyomene Aphrodite 60 min 70 €
Aphrodite SPA

μετά τον ήλιο θεραπεία Hephaestus & Aphrodite 60 min 70 €
Αντιγηραντική θεραπεία Matricol face 60 min 80 €

Χαλαρωτικά Μασάζ Relaxing Massages
Mασάζ πλάτης & αυχένα Odysseus Back 30 min 50 €
Μασάζ με βούτυρο Shea Butter 60 min 70 €
Μασάζ ριφλέξ ποδιών Reflexology 30 min 45 €
Μασάζ για Πρησμένα Πόδια Leg relief 30 min 45 €
Mασάζ με αιθέρια έλαια Aromapure 30' & 60' min 45 & 75€
Eυδαιμονία SPA αρωματοθεραπεία Eudaimonia Olympico Essence 75 min 85 €
Eυδαιμονία SPA κρυοθεραπεία Eudaimonia Olympico Freezed Beauty 75 min 85 €
Eυδαιμονία SPA πολυτελής θεραπεία Eudaimonia Olympico Royal Elixir 75 min 85 €

Aδυνατιστικές Θεραπείες Body Slim Treatments
Αντικυτταριδικό Μασάζ Flawless Aphrodite 60 min 80 €
Θεραπεία Σύσφιξης Tight Contour 60 min 80 €
Θεραπεία αδυνατισματος με πιπέρι Pepper treatment 60 min 80 €
Αντιοξειδωτική θεραπεία Αll oil treatment 60 min 80 €

Υδροθεραπείες Hydrotherapies
Αρωματική Υδροθεραπεία Aroma Hydrotherapy 30 min 40 €
Χαλαρωτική Υδροθεραπεία Antistress Hydrotherapy 30 min 40 €
Αντιοξειδωτική Υδροθεραπεία Antioxydant Hydrotherapy 30 min 40 €

Θεραπείες Σώματος Body Treatments
Aπολέπιση με άλατα Dead sea scrub 30 min 40 €
Eνυδάτωση σώματος Blue lagoon 40 min 55 €

ΚΕΡΙ WAXING
Μουστάκι Upper Lip 15 min 10 €
Ολόκληρο πόδι Full Leg 50 min 40 €
Μισό Πόδι Half Leg 30 min 23 €
Βραχιόνας χεριού Arm 30 min 35 €
Πλάτη Back 30 & 60 min 25 & 40 €
Στήθος Chest 30 & 60 min 25 & 40 €
Μπικίνι Bikin 15 min 15 €
Βραζιλιάνικο Brazilian 30 min 30 €

Μανικιούρ/Πεντικιούρ Manicure/Pedicure
ΣΠΑ Μανικιούρ SPA Manicure 30 min 25 €
ΣΠΑ Πεντικιούρ SPA Pedicure 40 min 25 €
ΣΠΑ Μανικιούρ & Πεντικιούρ SPA Manicure & Pedicure 60 min 40 €

ΠΙΣΙΝΑ-ΤΖΑΚΟΥΖΙ-ΧΑΜΑΜ-ΣΑΟΥΝΑ-TAPIDARIUM
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΑΚΕΤΟ 10 €
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ 50 €

Δρούβα Αρχαίας Ολυμπίας, (Drouva, Ancient Olympia)
Τ.Κ. 27065, Ελλάδα, Greece

Tηλ: +30 26240 26000, +30 26240 26001, +30 26240 26002, +30 26240 26003
Fax.: +30 26240 26004

e-mail: info@artygrandhotel.gr www.artygrandhotel.gr


