
Κατάλογος Spa



Πλάτη, Αυχένας, Ώμοι
Ένα βαθιά χαλαρωτικό μασάζ, ιδανικό να αποβάλλει το άγχος και 
την ένταση των μυών σε αυτές τις περιοχές

Αντι-Στρες με αρωματοθεραπεία 
Ιδανικό μασάζ σώματος για πλήρη χαλάρωση με ευεργετικά 
αιθέρια έλαια

Σουηδικό μασάζ
Απολαύστε το κλασικό μασάζ σώματος, που ξεμπλοκάρει τους μύες, 
αυξάνει την ευλυγισία, βελτιώνει την κινητικότητα και καταπολεμά 
το στρες

Θεραπευτικό Μασάζ 
Μασάζ βαθιάς πίεσης, αθλητικό και έντονο, μειώνει χρόνιους 
πόνους και απελευθερώνει την ένταση από πιασίματα

Ανάλαφρα πόδια
Με αυτήν την υπέροχη θεραπεία θα αισθανθείτε ευεξία και θα 
ξεχάσετε τα βαριά και κουρασμένα πόδια σας

Μασάζ με Ζεστές Πέτρες
Αυθεντικές θερμαινόμενες ηφαιστειακές πέτρες, για μασάζ 
ολόκληρου του σώματος με αρωματικά αιθέρια έλαια

ΜΑΣΑΖ & ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Απλά κλείστε τα μάτια σας, εισπνεύστε τα αρώματα και αφεθείτε…

25΄| 40€

55΄| 75€

55΄| 70€

55΄| 80€
 

25΄| 40€

75΄| 90€
 



Μεσογειακή Ευχή
Απολαύστε το πιο αισθησιακό μασάζ σώματος υπό το φως αρωματικών 
κεριών. Το λιωμένο κερί χύνεται απαλά πάνω στο σώμα ταυτόχρονα με ένα 
εξαιρετικό τελετουργικό μασάζ. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκχυλίσματα ελιάς, 
λεβάντας ή κίτρου και μη ξεχάσετε να κάνετε μία ευχή…!

Πουγκιά Μπαχαρικών
Ενεργοποιήστε όλες τις αισθήσεις σας με το μοναδικό μασάζ σώματος 
με ζεστά πουγκιά από κανέλα, κάρδαμο, μοσχοκάρυδο και καστανό 
ρύζι, σε συνδυασμό με ζεστό λάδι

Κοχύλια & Κανέλα
Αυτό το τελετουργικό αιχμαλωτίζει όλες τις αισθήσεις σας. Μοναδικό 
μασάζ με ζεστά κοχύλια και αιθέριο έλαιο κανέλας

Μεσογειακή Απολέπιση
Απολέπιση σώματος, εμπνευσμένη από την ελληνική κουλτούρα, με 
αγνό ελαιόλαδο, κόκκους ελιάς και αρωματικά βότανα από τον Όλυμπο. 
Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και προσφέρει βελούδινη επιδερμίδα. 
Η θεραπεία συμπληρώνεται με εφαρμογή από βούτυρο κακάο με άρωμα 
πορτοκάλι & λεβάντας

Θεραπεία για δύο
Μοιραστείτε και ανανεώστε τις αισθήσεις εσείς και ο σύντροφός σας. 
Απολαύστε ένα χαλαρωτικό μπάνιο στην ιδιωτική μπανιέρα υδρομασάζ, 
για 15 λεπτά. Χαλαρώστε και ανανεωθείτε με ένα μοναδικό μασάζ για δύο!

55΄|   85€

 
 

55΄|   80€

55΄|   80€
 

25΄|   50€

  80΄| 240€

ΕΛΙΞΙΡΙΟ ΣΩΜΑ & ΨΥΧΗ
Απόδραση στη χαλάρωση…



Επιλέξτε τα αρώματα της αρεσκείας σας και αναζωογονηθείτε…
Λεμόνι & Σύκο | Ρόδι & Μέλι | Πορτοκάλι & Λεβάντα | Μαύρη Τρούφα | Βασιλικό Πολτό & Ελίχρυσο

Χαλαρωτικό Μασάζ
Απολαυστικό μασάζ σώματος με αναζωογονητικό, ενυδατικό έλαιο που 
προσφέρει βαθιά ενυδάτωση. Ενεργητικό μείγμα με εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο Καλαμάτας, πορτοκάλι Λακωνίας, μέλι από την Μάνη, 
μαύρες τρούφες Ολύμπου και άλλα Ελληνικά βιολογικά προϊόντα

Απολέπιση Σώματος 
με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Καλαμάτας, κόκκους ελιάς, 
φραγκόσυκο και δίκταμο

Μετά τον Ήλιο
Κατάλληλο για αφυδατωμένα και εκτεθειμένα στον ήλιο δέρματα. 
Περιέχει καταπραϋντικούς και ενυδατικούς παράγοντες, όπως αλόη, 
εκχύλισμα χαμομηλιού και γλυκερίνη

Θεραπείες Προσώπου με φραγκοστάφυλο
Μασάζ προσώπου με ενυδατική κρέμα, η οποία καταπραΰνει και 
ενυδατώνει βαθιά

40΄| 55€

30΄| 35€
 
 

25΄| 35€

20΄| 30€

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ MESSINIAN
Εμπνευσμένες από την Ελληνική φύση…



Βαθύς Καθαρισμός
Κατάλληλο για όλες τις επιδερμίδες. Αποτελεί το πρώτο βήμα πριν 
από κάθε θεραπεία προσώπου, καθώς απομακρύνει τους ρύπους και τα 
νεκρά κύτταρα. Η εφαρμογή ενυδατικού ορού και αναπλαστικής μάσκας 
βοηθάει την αναζωογόνηση του δέρματος

Οργανικό Λευκό Τσάι
Η πιο αποτελεσματική θεραπεία με αντιοξειδωτικές και προστατευτικές 
ιδιότητες. Βασισμένη σε εκχύλισμα οργανικού λευκού τσαγιού, το 
οποίο είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες, φλαβονοειδή και βιταμίνες C 
& E. Η θεραπεία περιλαμβάνει χαλαρωτικό μασάζ προσώπου και 
είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και τους τύπους δέρματος

Βασιλικό
Μια εξαιρετική σειρά με όλα τα οφέλη του Βασιλικού Πολτού, ενός 
ιδιαίτερα θρεπτικού ελιξιρίου, γνωστό από τους Αρχαίους Έλληνες. Ο 
συνδυασμός με τα εκχυλίσματα του μύκητα Porios Cocos, με την εξαιρετικά 
αντιγηραντική του δράση, προσφέρει στην επιδερμίδα μοναδική λάμψη

Ειδική Θεραπεία Σύσφιξης
Μια περιποίηση προσώπου ιδανική για την απώλεια της ελαστικότητας 
της επιδερμίδας, τη λείανσης των γραμμών έκφρασης και των βαθιών 
ρυτίδων

Θεραπεία για άνδρες
Απολαύστε ένα δροσιστικό τζελ απολέπισης, το οποίο καθαρίζει τους 
πόρους, συνδυασμένο με βιταμίνη C για θρέψη της επιδερμίδας. Η 
θεραπεία συνδυάζεται με μια απολαυστική μάλαξη του αυχένα και 
ολοκληρώνεται με εφαρμογή θρεπτικής μάσκας με μαύρο άργιλο

70΄|   85€

50΄|   90€

50΄|   90€

70΄| 120€

70΄| 120€

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Εξαιρετικές θεραπείες προσώπου με το άγγιγμα της φύσης…



Relaxing Spa Package
Ιδανικό για διαμονές 2-3 ημερών 

Αρωματικό Χαλαρωτικό Μασάζ 40’
Απολέπιση Σώματος 30’
Θεραπεία Προσώπου 50’

Rejuvenating Spa Package
Ιδανικό για διαμονές από 4 ημέρες και άνω

Αρωματικό Χαλαρωτικό Μασάζ 40’
Απολέπιση Σώματος 30’
Θεραπεία Προσώπου 50’
Μασάζ Πλάτης, Αυχένα και Ώμων 25’
Θεραπεία Ανάλαφρα Πόδια 25’

Pampering Spa Package
Ιδανικό για διαμονές από 5 ημέρες και άνω

Aντι-στρες με Αρωματοθεραπεία  55’
Απολέπιση 30’
Θεραπεία Προσώπου 50’
Μασάζ με ζεστές πέτρες 70’
Μεσογειακή Ευχή 55’

ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΠΑΚΕΤΑ ΣΠΑ
Απολαύστε ένα από τα ειδικά πακέτα περιποιήσεων με έκπτωση έως 20%…

115€

175€

265€



Εξπρές Μανικιούρ ή Πεντικιούρ

Μανικιούρ

Πεντικιούρ

Γαλλικό Μανικιούρ

Γαλλικό Πεντικιούρ

Ημιμόνιμο Μανικιούρ

Ημιμόνιμο Πεντικιούρ

Αφαίρεση ημιμόνιμου

20΄| 18€

30΄| 25€

45΄| 30€

45΄| 30€

55΄| 35€

45΄| 40€

55΄| 50€

20΄| 15€

ΣΑΛΟΝΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ



Εθιμοτυπία

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε 
για εσάς ένα ήρεμο & χαλαρωτικό 
περιβάλλον, παρακαλούμε θερμά 
να απενεργοποιήσετε τα κινητά 
σας τηλέφωνα, να μην κάνετε 
θόρυβο, να σέβεστε το χώρο και 
το δικαίωμα της ηρεμίας και της 
ιδιωτικότητας των υπόλοιπων 
επισκεπτών. Το κάπνισμα δεν 
επιτρέπεται.

Ακύρωση

Σε περίπτωση ακύρωσης ή 
αλλαγής του προγραμματισμένου 
ραντεβού σας παρακαλούμε να 
επικοινωνήσετε με την υποδοχή 
24 ώρες πριν, διαφορετικά 
θα χρεώνεστε με το 50% του 
κόστους της θεραπείας. Σε 
περίπτωση μη εμφάνισης στο 
ραντεβού θα υπάρξει χρέωση 
100% του κόστους της θεραπείας.

Πριν από την άφιξη

Για την ασφάλεια σας, σας 
συνιστούμε να αφήσετε 
κοσμήματα και τιμαλφή στο 
χρηματοκιβώτιο του δωματίου 
σας. Η διεύθυνση δεν φέρει 
καμία ευθύνη για την απώλεια 
πολύτιμων αντικειμένων και 
χρημάτων.

Δωροεπιταγή
Oliving Spa

Το τέλειο δώρο για όλες τις 
περιστάσεις. Δωροεπιταγές είναι 
διαθέσιμες για οποιαδήποτε από 
τις θεραπείες και τα πακέτα μας.

Για Κρατήσεις
& Πληροφορίες

Καλέστε μας στο
+30 23520 22222

Άφιξη

Παρακαλούμε να προσέλθετε 15 
λεπτά πριν από τη θεραπεία σας, 
προκειμένου να συμπληρώσετε το 
ερωτηματολόγιο. Οποιαδήποτε 
χρονική καθυστέρηση θα έχει 
επίπτωση στον χρόνο διάρκειας 
της περιποίησης σας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΑ


