






Καλώς ήρθατε στον κόσμο της 

ΤΗΣ ΕΥΕΞΊΑΣ ΚΑΊ
ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΊΑΣ
Η επίσκεψή σας στο Porto Platanias βρίσκει εδώ 
την ολοκλήρωσή της.  Eιδικά διαμορφωμένοι 
χώροι του Sparkling Spa σας υποδέχονται 
φιλόξενα, για να σας προσφέρουν χαλάρωση, 
αναζωογόνηση και περιποίηση που καλύπτει τις 
πιο απαιτητικές ανάγκες σας.

Οι υπηρεσίες μας αντλούν την τεχνογνωσία και 
τις συνταγές ομορφιάς από όλες τις γωνιές του 
κόσμου . Μασάζ εμπνευσμένα από την Ίνδία, 
την  Ταϋλάνδη  και το Μαρόκο, βότανα  και έλαια 
από την Κρήτη , σας οδηγούν σε ένα μαγευτικό 
ταξίδι των  αισθήσεων.  Απλές καθημερινές 
περιποιήσεις αποκτούν άλλη διάσταση όταν 
τις απολαμβάνετε από τους επαγγελματίες της 
αισθητικής.

Επιλέξτε την περιποίηση που σας ταιριάζει, πάντα 
με τη βοήθεια του έμπειρου και εξειδικευμένου 
προσωπικού μας,  και απολαύστε το χρόνο που 
θα διαθέσετε κοντά μας .





Περιλαμβάνει τη χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, χαμάμ, 
σάουνα, ποδόλουτρα, “experience shower”, χρήση του μπαρ και παραμονή στο 
δωμάτιο χαλάρωσης.

Sparkling Spa Entrance

25€ / άτομο





SPARKLING SPA
ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Heavenly scrub | 30´

Εμπνευσμένο από τη δύναμη της φύσης, αυτό το παραδεισενιο  χαρμάνι 
από μαύρη ζάχαρη , μέλι, καρύδα  και αιθέρια έλαια προετοιμάζει την 
επιδερμίδα σας για εκείνες τις ηλιόλουστες μέρες που θα επακολουθήσουν 
προσφέροντας ενυδάτωση και μια εκπληκτική λάμψη

Radiance and energizing | 45´  
Αυτή η  σειρα υπόσχεται να δώσει ενέργεια, τόνωση και λάμψη. Η θεραπεία 
προσώπου εχει ως κύριο συστατικό  το πορτοκαλί, γνωστό για την λάμψη 
που δίνει στο δέρμα. Το θαμπό δέρμα γίνεται  λαμπερό και φωτεινό με 
την δύναμη της βιταμίνη C  και το αφήνει απόλυτα λαμπερό και υγιές.  
Απολαύστε αυτή την αναζωογονητική βιολογική θεραπεία προσώπου σε 
συνδυασμό με χαλαρωτικό μασάζ πλάτης και αυχένα.

Bee - Lifting  | 1h 30´

Μέλι … Το λίφτινγκ που δημιούργησε η φύση.
Η σειρά Beehive  αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για θρέψει, 
αναδόμηση και σύσφιξη του δέρματος.
Χαρίστε στον εαυτό σας μία μοναδική περιποίηση σώματος που 
αναζωογονεί σώμα και πνεύμα. Ξεκινώντας με απολέπιση σε όλο το σώμα, 
εμπνευσμένη από τα  αρώματα  της Κρητικής γης , σε συνδιασμο με μια 
περιποίηση προσώπου που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην σύσφιγξη και 
αναδόμηση της επιδερμίδας σας.

45€ / άτομο

120€ / άτομο

80€ / άτομο





Sensitive care | 1h 10´

The skin line is specifically created for delicate skin, sunburns.  An ideal op-
tion for the sensitive prenatal period, Soothing and cooling, reduces redness 
and irritation. Enjoy this combination of treatments for body and face, healing 
and calming effects with anti inflammatory ingredients aloe vera, chamomile, 
calendula and calamine. 

Sparkling Mom  | 1h 15´

Ίδανική θεραπεία για τη μέλλουσα μητέρα που τονώνει τη ψυχική διάθεση 
και προσφέρει  ταυτόχρονα ξεκούραση και χαλάρωση. Το  μασάζ στα 
πόδια και στη πλάτη αποτελεί ιδανική λύση για τα πρησμένα άκρα της 
εγκυμοσύνης και τους μυϊκούς πόνους της πλάτης. 
Ο συνδυασμός με το μασάζ κεφαλής και την περιποίηση του προσώπου θα 
χαρίσει  στη μέλλουσα μητέρα αναζωογόνηση και λάμψη. 
Συνιστάται μετά το πρώτο στάδιο της εγκυμοσύνης (3 μήνες της κυήσεως).

Scalp massage
Μασάζ κεφαλής που ανακουφίζει από την ένταση. Ίδανικό για άτομα με 
πονοκεφάλους και ημικρανίες.

Add- on treatments | 20´

95€ / άτομο

120€ / άτομο

15€ / άτομο



SPARKLING SPA
ΠΕΡΊΠΟΊΉΣΕΊΣ ΠΡΟΣΏΠΟΥ

Taoist Face-care & Massage | 1h 

Περιποίηση προσώπου με κινέζικο, παραδοσιακό μασάζ που 
ρυθμίζει τη κυκλοφορία της ενέργειας και συνδυάζεται με προϊόντα 
της Κινέζικης ιατρικής για ένα αποτέλεσμα νεότητας και λάμψης.

ICCT Lift | 55´

Θεαματική θεραπεία σύσφιξης με εφαρμογή κολλαγόνου μέδουσας. 
Ανασχηματίζει το οβάλ του προσώπου, μειώνει τις ρυτίδες, τονώνει 
και αναδομεί το δέρμα.

Vitality of the Glaciers –collagen treatment | 1h 20´

Βιολογικό lifting και θεραπεία βαθιάς ενυδάτωσης προσώπου με 
θεαματικά αποτελέσματα μέσω της Ελβετικής παράδοσης στη 
Κυτταρική Ανάπλαση. Εφαρμόζεται στο πρόσωπο ένα γνήσιο φύλλο 
κολλαγόνου και σε συνδυασμό με το ειδικό μασάζ της VALMONT, 
λειαίνει τις λεπτές γραμμές, επαναφέρει τη σύσφιξη, τη λάμψη και 
τη ελαστικότητα του δέρματος. 

95€ / άτομο

170€ / άτομο

90€ / άτομο



Super hydrating glow | 35´

Περιποίηση προσώπου express, η οποία σε σύντομο χρονικό 
διάστημα ενυδατώνει, ανανεώνει και δροσίζει το πρόσωπο.

Purity of the Alps | 1h 15´

Βαθύς καθαρισμός βότανα από τις Άλπεις και νερό από 
τους Παγετώνες της Ελβετίας. Ανακουφίζει το δέρμα και 
επαναφέρει την ισορροπίας της υδρολιπιδικής μεμβράνης. 

Ritual Fleurs de Bali | 35´

Ολοκληρωμένη περιποίηση-μασάζ προσώπου από 
τελετουργικό του Bali για καθαριότητα και λάμψη.

Μειώνει τους μαύρους κύκλους, το πρήξιμο, τις λεπτές γραμμές 
και τις ρυτίδες στην περιοχή των ματιών.

Επιπρόσθετες θεραπείες

Αποτρίχωση Φρυδιώνg | 8€

Αποτρίχωσή στο άνω χείλος | 10€

Συσφικτική Μάσκα Ματιών, by Valmont | 25€

70€ / άτομο

65€ / άτομο

100€ / άτομο



SPARKLING SPA
ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ ΣΏΜΑΤΟΣ



Energizing Chocolate Experience | 55´

Περιποίηση σώματος που περιλαμβάνει απολέπιση με 
μαύρη ζάχαρη, κανέλα και βανίλια, περιτύλιγμα με βάση τη 
σοκολάτα,  για ελαφρύ αδυνάτισμα και θρέψη του δέρματος 
καθώς και massage με ενυδατική κρέμα.

Summer Bliss | 55´

Απολέπιση σώματος που προέρχεται από το αρχαίο Siam με 
φυσικά εκχυλίσματα παπάγιας που λειαίνουν και φωτίζουν 
την υφή του δέρματος και cocooning wrap με πορτοκάλι που 
επαναφέρει την ελαστικότητα και χαρίζει απαλότητα στο 
δέρμα.

Spicy Brazilian Ritual | 1h 20´

Απολέπιση σώματος  με βάση τα μπαχαρικά, που προέρχεται 
από το τελετουργικό του νησιού Ίάβα της Ίνδονησίας,  λειαίνει 
το δέρμα και  χαρίζει λάμψη. Ακολουθεί περιποίηση σύσφιξης 
από την Βραζιλία, που περιλαμβάνει μασάζ αδυνατίσματος, 
περιτύλιγμα αποτοξίνωσης και αποσυμφόρησης με συστατικά 
από καφέ, άργιλο και φύκια.

Anti-cellulite Crystal treatment | 1h 20´

Απολέπιση σώματος με άλατα θάλασσας τυλιγμένα σε λάδι 
λουλουδιών, με πέταλα καλέντουλας για ενυδάτωση  καθώς 
και περιτύλιγμα με πάστα φυκιών και ευκάλυπτο για έντονη 
εφίδρωση. Προσφέρει αποτοξινωτική δράση και συντελεί 
δραστικά στη μείωση της κυτταρίτιδας. Ίδανική περιποίηση 
για πριν και μετά την έκθεση στον ήλιο.

90€ / άτομο

90€ / άτομο

115€ / άτομο

130€ / άτομο







Back and Neck Massage | 30´

Μυοχαλαρωτικό μασάζ  για την  πλάτη, τον  αυχένα  και το λαιμό , 
σχεδιασμένο για να ανακουφίσει το σώμα από  την ένταση και το 
στρες.

Deep Relaxing Massage | 55´

Παραδοσιακό μασάζ  χαλάρωσης με βαθιές και ρυθμικές πιέσεις 
που ανακουφίζει την ένταση από το σώμα σας. Το Deep Relaxing 
Massage είναι προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες με Sparkling 
Spa έλαια της προτίμησής σας.

SPARKLING SPA
ΜΑΣΑΖ

45€ / άτομο

85€ / άτομο



Ayurveda Massage | 1h 

Τονωτικό μασάζ βασισμένο στην πανάρχαια Ίνδική παράδοση.  
Πραγματοποιείται  με ζεστό λάδι, ανακουφίζει τους μυς, 
λύνει τους κόμβους έντασης και αναζωογονεί το σώμα και 
το πνεύμα.

Hot Stone Massage | 1h 15´

Η θερμότητα και η ενέργεια που χαρίζουν οι ηφαιστειογενείς 
πέτρες σε συνδυασμό με τεχνικές μυοχαλαρωτικού μασάζ 
θα φέρουν την  πλήρη  ισορροπία πνεύματος και σώματος. 

Balinese Massage | 1h 

Εμπνευσμένο από το Bali της Ίνδονησίας και ιδανικό για 
όσους έχουν ανάγκη από ευλυγισία και ξεκούραση το Bali-
nese massage θα ανακουφίσει τους μυς ενώ ταυτόχρονα θα 
σας δώσει μία αίσθηση ευεξίας.

Oriental Massage | 1h 

Το παραδοσιακό Oriental Massage ακολουθεί παραδοσιακές 
τεχνικές της  B. Αφρικής συνδυάζοντας αργές και βαθιές 
κινήσεις που προσφέρουν  μία ολοκληρωμένη αίσθηση 
ευεξίας. 

Indian Relaxing Leg & Foot Massage | 30´

Μασάζ αποσυμφόρησης στα πόδια, που επιδρά στη 
κυκλοφορία αίματος, από τη παράδοση της Ayurveda. Για 
αίσθηση ελαφριών ποδιών και αναζωογόνησης.  

120€ / άτομο

90€ / άτομο

90€ / άτομο

45€ / άτομο

90€ / άτομο

Scalp massage
Μασάζ κεφαλής που ανακουφίζει από την ένταση. Ίδανικό για 
άτομα με πονοκεφάλους και ημικρανίες.

Add- on treatments | 20´

15€ / άτομο





Spa Manicure | 45´

Μία ολοκληρωμένη περιποίηση για τα χέρια και τα νύχια που  
θα θρέψει το δέρμα και θα δώσει λάμψη στα άκρα σας.

Spa Pedicure | 1h

Μία θρεπτική θεραπεία ποδιών, η οποία περιλαμβάνει 
ολοκληρωμένη περιποίηση νυχιών για ανάλαφρα και υγιή 
πόδια.

Hair removal - Waxing 

Whole leg   

Whole leg & Bikini 

Half leg 

Bikini 

Nail Treatments

Express Manicure 

Express Pedicure 

Manicure with CND Shellac UV Coat 

Add-on to nail treatments

French Manicure 

Back or 
Chest Whole 

arm 

Half arm 

Eye Brows 

Upper Lip 

25´ |  20 €

30´ | 25 € 

       | 40 €

10´| 8 €

| 30 €

| 40 €

| 20 €

| 10 €

| 25 €

| 20 €

|  12 €

|   8 €

|  10 €

35€ / άτομο

45€ / άτομο

SPARKLING SPA
ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ ΑΚΡΏΝ



SPARKLING SPA
ΠΑΚΕΤΑ ΠΕΡΊΠΟΊΉΣΕΏΝ
Θεραπείες  1 ημέρας  



‘Oλα τα πακέτα περιποιήσεων περιλαμβάνουν ελεύθερη είσοδο στα δωμάτια της υδροθεραπείας (σάουνα, χαμάμ, 
ποδόλουτρα,  experience shower), χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, του μπαρ και παραμονή στο 
δωμάτιο χαλάρωσης.

Cleopatra’s secret | 2h 

Θεραπεία αντιγήρανσης με γάλα κατσίκας, το μυστικό ομορφιάς της 
Κλεοπάτρας, το οποίο επανέρχεται δυναμικά σε χρήση τα τελευταία 
χρόνια και ανακαλύπτουμε ξανά τις ευεργετικές του ιδιότητες. 

Αντιγήρανση, βαθιά  θρέψει και εξαιρετική ενυδάτωση είναι μερικά 
μόνο από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στο δέρμα.

⊲  Cleopatra’s bath 

⊲  Body exfoliation 

⊲  Aromatic mask with clay and goat milk 

⊲  Body moisturizing with hot candle 

Natures deep relax | 2h 

⊲  Welcoming Footbath

⊲  Deep Relax Massage

⊲  Radiance and energizing

Totally summer | 2h 

⊲  Relaxing Bath

⊲  Orange Summer Bliss

⊲  Fleurs de Bali 150€ / άτομο

145€ / άτομο

150€ / άτομο



⊲  Welcoming Footbath

⊲  Totally Romance Bath

⊲  Private Sauna/ Experience

⊲  Shower

⊲  Oriental ritual

⊲  Scalp Massage

⊲  Secret of Eve Facial Treatment

Back to Eden | 3h 40´

⊲  Welcoming Footbath

⊲  Relaxing Bath

⊲  Private Sauna/ Experience Shower

⊲  Energizing Chocolate Experience

⊲  Back & Neck Massage

⊲  Super Hydrating glow – 
Including Collagen Eye Mask
by Valmont & Scalp Massage

Body & Mind Energizer | 4h

SPARKLING SPA
ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ ΓΊΑ ΖΕΥΓΑΡΊΑ

420€ / άτομο

480€ / άτομο

Στα Couples Packages μπορείτε να επιλέξετε  light lunch 
από το  μενού Sparkling Spa Cuisine  που θα  απολαύσετε 
στη VIP Suite χαλαρώνοντας, για μία ξεχωριστή εμπειρία 
Spa. 





1η ημέρα

⊲  Relaxing Bath

⊲  Scrub Savon Noir

⊲  Oriental Massage

2η ημέρα 

⊲  Welcoming Footbath

⊲  Deep Relaxing Massage

⊲  Taoist Facial Treatment

3η ημέρα 

⊲  Sparkling Spa Bath

⊲  Hot stone Massage

Relax Detox & Slimming

1η ημέρα 

⊲  Revitalizing Bath

⊲  Spicy Brazilian Ritual

2η ημέρα 

⊲  Welcoming Footbath

⊲  Perfect silhouette Treatment

⊲  Fleurs de Bali Facial Treatment

3η ημέρα

⊲  Welcoming Footbath

⊲  Detox face treatment

⊲  Back & Neck Massage

SPARKLING SPA
SPACKAGE TREATMENTS
Θεραπείες 3 ημερών

360€ / άτομο 370€ / άτομο



SPARKLING SPA Gift Card

Μπορείτε εύκολα να εντυπωσιάσετε με την επιλογή του δώρου σας.
Χαρίστε στο αγαπημένο σας πρόσωπο μοναδικές στιγμές χαλάρωσης με μία προσωποποιημένη 
δωροεπιταγή που θα τον καλωσορίσει στον κόσμο του  Sparkling Spa.

Επιλέξτε μία από τις θεραπείες μας ή αφήστε τον παραλήπτη να επιλέξει πάντα σε συνεργασία 
με την ομάδα του Sparkling Spa. 

LET’S PARTY (bachelor party) /SPARKLING BRIDE

Δημιουργήστε, σε συνεργασία με την ομάδα του Sparkling Spa μοναδικά γαμήλια πακέτα 
θεραπειών στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας.





Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε να 
βρίσκεστε στην υποδοχή του  Sparkling Spa 15 λεπτά 
νωρίτερα από τη θεραπεία σας, για να  συμπληρώσετε 
το προσωπικό σας ερωτηματολόγιο και να οδηγηθείτε  
στα αποδυτήρια. 

Σας  παρέχονται μπουρνούζι, πετσέτα και παντόφλες. 
Παρακαλούμε πριν τη θεραπεία να αφαιρείτε τα 
κοσμήματα και τα ρούχα σας εκτός από τα εσώρουχα. 
Για κάποιες από τις θεραπείες θα προμηθεύεστε 
εσώρουχα μιας χρήσης. Τα αντικείμενα αξίας 
φυλάσσονται κλειδωμένα στο προσωπικό σας 
ντουλάπι. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την απώλεια 
προσωπικό σας αντικειμένων. 

Στο τέλος της επίσκεψής σας παρακαλούμε να 
επιστρέψετε τις  παντόφλες, το μπουρνούζι και την 
πετσέτα στο προσωπικό της ρεσεψιόν. 
Κατά τη χρήση της wet area για τη δική σας υγιεινή 
παρακαλούμε να κάθεστε
πάνω στη πετσέτα που σας παρέχεται.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας παρακαλούμε 
ενημερώστε τους θεραπευτές μας για τυχόν εκδορές 
, τραυματισμούς  ή πόνους σε συγκεκριμένα σημεία 
του σώματός σας, αν αισθάνεστε άνετα ή όχι και αν η 
θερμοκρασία δωματίου σας ικανοποιεί. 

Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας συγκεκριμένης 
θεραπείας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε 
τουλάχιστον 4 ώρες νωρίτερα από το ραντεβού 
σας, ενώ στα πακέτα θεραπειών 24 ώρες νωρίτερα, 
διαφορετικά θα επιβαρυνθείτε για το συγκεκριμένο 
ραντεβού. Σε περίπτωση καθυστέρησης αυτό ίσως 
μειώσει το χρόνο που θα έχετε στη διάθεσή σας για 
τη θεραπεία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι  οι βουτιές στη πισίνα, η χρήση 
κινητών τηλεφώνων και  το κάπνισμα απαγορεύονται 
σε όλους τους χώρους του  Sparkling Spa.

*Σας ενημερώνουμε ότι το Sparkling Spa διατηρεί το 
δικαίωμα να διαφοροποιήσει τις τιμές χωρίς καμία 
προειδοποίηση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ





SPARKLING SPA PORTO PLATANIAS BEACH RESORT
T. +30 28210 68630 | F.: +30 28210 60641

sparklingspa@portoplatanias.gr
www.portoplatanias.gr


