




Καλώς ήρθατε στο Thraki Thalasso and Wellness spa, ένα 
πρότυπο κέντρο θαλασσοθεραπείας, όπου μπορείτε να απο-
δράστε από τη καθημερινότητα και να βιώσετε την απόλυτη 
εμπειρία χαλάρωσης, ευεξίας, αναζωογόνησης και ομορφιάς!

Thalassotherapy & Spa

Thalassotherapy & Spa

Welcome to Thraki Thalasso and Wellness Spa, an original 
thalassotherapy centre, where you can escape from every 
day routine and experience the ultimate relaxation,  well-be-
ing, invigoration and beauty.



Πισίνες θαλασσοθεραπείας & υδροθεραπείας Thalassotherapy & hydrotherapy pools 

Ανακαλύψτε τις πανάρχαιες θεραπευτικές ιδιότητες του θα-
λασσινού νερού  που συνδυάζει την αρχαία ελληνική τέχνη της 
υδροθεραπείας με τα μοναδικά πλούτη των υδάτινων πόρων. 
Σε ένα φωτεινό περιβάλλον υδάτινης πραγματικότητας νιώστε 
την ενέργεια της θάλασσας να ισορροπεί τις αισθήσεις σας.

Discover the age-old therapeutic properties of seawater 
which combines the Ancient Greek art of hydrotherapy 
with its unique wealth of water resources.
In a bright environment of hydro reality, feel the energy of 
the sea while balancing your senses.



Ζήστε στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας στις ανατομικές ξα-
πλώστρες απολαμβάνοντας το φυσικό φως. Γευτείτε μονα-
δικές φρουτοσαλάτες και τονωθείτε με ζεστά και παγωμένα 
ροφήματα.

Live moments of relaxation and tranquillity at the anatomic 
sunbeds enjoying the natural light. Sample unique fruit salads 
and pick yourself up with our hot and cold beverages.

Πισίνα με ζεστό θαλασσινό νερό έως 32οC, 12 
εκτοξευτήρες νερού για υδρομασάζ σε όλο το 
σώμα, ροή αντίθετης βάδισης και σιντριβάνι 
νερού.

Pool with warm seawater of up to 32οC, 12 
water jets for hydro massage, reverse water 
flow and water fountain.

2 πισίνες relax - jacuzzi, ιδανικά σχεδι-
ασμένες για χαλάρωση των ποδιών και 
της πλάτης με γλυκό νερό και θερμο-
κρασία 28οC.

2 relax - jacuzzi pools designed for feet 
and back relaxation with fresh water at 
a temperature of 28οC.

Πισίνα με γλυκό νερό και θερμοκρασία 
28οC με ποδήλατα υδρογυμναστικής 
και πλήρη εξοπλισμό για άσκηση στο 
νερό.

Pool with fresh water, temperature 
of 28οC, hydro gym cycling and fully 
equipped for exercise in the water.



H απόλυτη εμπειρία spa σε ένα περιβάλλον αναπαράστασης του 
αρχαίου ελληνορωμαϊκού λουτρού. Βιώστε τον κύκλο υδροθε-
ραπείας - ατμοθεραπείας  με έμφαση στην προοδευτικότητα της 
θερμοκρασίας και τις εναλλαγές θερμού –ψυχρού.

The absolute spa experience in an environment, which repre-
sents the atmosphere of the ancient Greco-Roman baths. Try 
the hydrotherapy-steam therapy cycle with emphasis on the pro-
gressive increase in temperature and the alternating of hot and 
cold.

Caldarium
Με θερμοκρασία 40οC για τον ήπιο εγκλιματισμό του σώματος.  
With a temperature of 40οC for mild acclimatisation of the body.

Bio Sauna
Με θερμοκρασία 75-85οC και υγρασία 
45-55% για ανακούφιση και αποτοξί-
νωση της επιδερμίδας.
With temperatures of 75-85οC and hu-
midity levels of 45-55% for alleviation 
and skin detox.

Ηamam - aroma STeam BaTh
Με θερμοκρασία 55-60οC και 100% 
υγρασία για αναζωογόνηση με ατμό 
και αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου.
With temperatures of 55-60οC and 
100% humidity for invigoration with 
steam and essential oils of eucalyptus.

lifeSTyle ShowerS
4 ξεχωριστά είδη ντους με διαφορετι-
κή ένταση και θερμοκρασία. 
4 distinct types of shower with differ-
ent intensity and temperature.

Kneipp fooTBaThS
Υδρομασάζ ποδιών με jet ζεστού και 
κρύου νερού.  
Hydro foot massage with jets of hot 
and cold water.

Thermal Spa Suite



Απολαύστε υδρομασάζ με θαλασσινό 
νερό από πολλαπλούς εκτοξευτήρες με 
υψηλή πίεση τοπικά ή σε όλο το σώμα, 
προσφέροντας ενυδάτωση και λάμψη 
στην επιδερμίδα σας.

Μπανιέρες Θαλασσοθεραπείας

Εξαλείψτε κάθε ίχνος έντασης και γεμίστε 
ενέργεια με τις ευεργετικές ιδιότητες του θα-
λασσινού νερού. Το Vishy shower προσφέρει 
μία μοναδική εμπειρία χαλάρωσης όπου ζε-
στές υδροβροχές θαλασσινού νερού καθαρί-
ζουν και χαλαρώνουν το σώμα.

Eliminate every trace of tension and fill 
yourself with the beneficial properties of 
seawater. Vichy shower offers a unique 
relaxing experience whereby hot show-
ers of seawater rain down on you cleans-
ing and relaxing the body.

Vishy Shower

Thalassotherapy Bathtubs

Enjoy a seawater hydro massage from 
multiple high pressure water jets, local-
ised or all over the body, offering mois-
ture and glow to your skin.



Ένας μικρόκοσμος spa για ιδιωτικές 
στιγμές που περιλαμβάνει πισίνα jacuzzi 
με γλυκό νερό, aroma steam bath, bio-
sauna, experience shower, 2 ηλεκτρικά 
κρεβάτια θεραπειών-μασάζ, 2 θερμαι-
νόμενες ψηφιδωτές ανατομικές ξαπλώ-
στρες, χώρο υποδοχής & αποδυτήρια.

Ιδιωτική σουίτα με πισίνα jacuzzi με 
γλυκό νερό και δύο κρεβάτια θερα-
πειών-μασάζ.

Private suite with fresh water Jacuzzi 
pool and 2 therapy massage beds.

euphoria Spa Suite Junior Spa Suite

A microcosm of spa for private mo-
ments which include jacuzzi pool 
with fresh water, aroma steam bath, 
bio-sauna, experience shower, 2 
electric therapy massage beds, 2 
heated individual mosaic sunbeds, 
reception area and changing rooms.



Με την επιμέλεια των επαγγελματιών αι-
σθητικών και θεραπευτών μας, δημιουρ-
γήσαμε μια ποικιλία από θεραπείες ομορ-
φιάς, περιποιήσεων προσώπου και σώ-
ματος και υπηρεσιών ιατρικής αισθητικής 
πάντα προσαρμοσμένες για κάθε εποχή 
του χρόνου και τύπο δέρματος. 

Αισθητική και Ομορφιά

With the supervision of our professional 
beauticians and therapists, we have cre-
ated a variety of beauty treatments, facial 
and body treatments as well as medical 
beauty services which are always tailored 
according to the season and the skin 
type.

aesthetics and Beauty





Χαρίστε στο πρόσωπο σας τη φροντίδα που 
του αξίζει. Αποτελεσματικές εφαρμογές 
αισθητικής προσώπου, από τους επαγγελ-
ματίες αισθητικούς που υπόσχονται ένα πιο 
φωτεινό και λαμπερό πρόσωπο.

Θεραπείες Προσώπου facial Treatments

Grant your face the love and care it de-
serves. Effective applications for facial 
beauty from our professional beauticians, 
guaranteeing a more luminous and glow-
ing skin.





Ένα ταξίδι των αισθήσεων σε αναζωογονη-
τικές περιποιήσεις και θεραπείες σώματος 
ολιστικής ευεξίας, που προάγουν την εσω-
τερική ισορροπία και αρμονία.

Απολαύστε ένα χαλαρωτικό μασάζ όπου τα 
μεθυστικά αρώματα των αιθέριων ελαίων 
σε συνδυασμό με την κατευναστική μουσι-
κή και το φωτισμό των αρωματικών κεριών, 
αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για να 
ξεκουράσετε το πνεύμα και το σώμα σας. 

Θεραπείες Σώματος Μασάζ

massage

A journey of the senses with invigorating 
holistic wellbeing body treatments, which 
promote internal equilibrium and harmony.

Body Treatments

Enjoy a relaxing massage where the in-
toxicating aromas of the essential oils com-
bined with soothing music and the light of 
aromatic candles create the perfect ambi-
ence for body and mind relaxation.





Σύγχρονες, μη επεμβατικές θεραπείες με 
εξειδικευμένες εφαρμογές για τη βελτίω-
ση της υφής προσώπου και σώματος, με 
αντιγηραντική και αναπλαστική δράση από 
τους επαγγελματίες αισθητικούς του Thraki 
Thalasso & Wellness Spa.

Θεραπείες Ιατρικής Αισθητικής

Modern non-invasive therapies with spe-
cial appliances for the improvement of skin 
and body texture, including anti-ageing 
and restructuring properties, applied by 
our professional beauticians at the Thraki 
Thalasso and Wellness Spa.

medical Beauty Treatment



Αναδείξτε το καλύτερο εαυτό σας, 
μέσα από ολοκληρωμένες προτά-
σεις αισθητικής και ομορφιάς που 
θα σας προσφέρουν λάμψη και γο-
ητεία.

Θεραπείες Ομορφιάς

Bring out the best in yourself 
through complete beauty treatment 
proposals which will give you glow 
and glamour.

Beauty Treatment



Γυμναστική & Ζωή

fitness & life

Σε ένα μοναδικό περιβάλλον με φυσικό φως και θέα στον κήπο, σας 
περιμένει ένας πλήρως εξοπλισμένος γυμναστηριακός πολυχώρος 
που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις! 
Η επίβλεψη του χώρου, και η εκτέλεση όλων των προγραμμάτων 
μας, πραγματοποιούνται από έμπειρους επαγγελματίες που βρίσκο-
νται στη διάθεση σας σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του.

In a unique setting with natural sun light and view to the garden, a 
fully equipped multiplex gym awaits you, covering all requirments. 
Supervision of the gym and responsible for the implementation of 
all our programmes, are experienced professionals who are at your 
disposal for the entire duration.



Σύγχρονα, λειτουργικά μηχανήματα και εξοπλι-
σμός υψηλής ποιότητας προσφέρουν αποδοτική, 
ασφαλή και ευχάριστη εκγύμναση εσωτερικού χώ-
ρου για όλες τις ηλικίες.

Γυμναστήριο

Modern, functional machinery and equipment of 
the highest quality provide you with an effective, 
safe and pleasant indoor work-out for all agest.

fitness Center



Προσωπική εκγύμναση από τους γυμναστές μας 
με εμπειρία ετών στο χώρο του personal training 
με τη μέθοδο Stott Pilates και με το πολυμηχάνη-
μα Kinesis Wall (ατομικά ή σε group 2-4 ατόμων) 

Προσωπική Γυμναστική

Personal training by our trainers with years of ex-
perience in the field. They will be using the Stott 
Pilates method and the multifunctional Kinesis 
Wall (individual or in groups of 2-4 people). 

personal Training



Προγράμματα υδροθεραπείας σε εσωτερική θερμαινόμενη πι-
σίνα υδρογυμναστικής με την χρήση του πλούσιου εξοπλισμού 
για άσκηση και αποκατάσταση στο νερό πάντα με την επίβλεψη 
των κατάλληλα εκπαιδευμένων γυμναστών μας.

Υδρογυμναστική

Hydrotherapy programmes in an indoor heated hydro-gym 
swimming using multiple equipment for exercise and reha-
bilitation in the water always under the supervision of our fully 
trained and specialised coaches.

aqua Training



Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει και γυμναστεί-
τε διασκεδάζοντας μέσα από μια ποικιλία ομαδικών προ-
γραμμάτων, ειδικά σχεδιασμένων για όλες τις ηλικίες.

Choose the programme that suits you and work-out 
having fun in a variety of group programmes specially 
designed for all ages.

Εδώ θα βρείτε το κατάλληλο προπονητικό περιβάλλον που εγγυάται 
μια ομαλή και ασφαλή εισαγωγή στην άσκηση. Γνωρίστε τα αερου-
δραυλικά μηχανήματα κυκλικής γυμναστικής και ευχαριστηθείτε τη 
προπόνηση!

Here you’ll find the ideal training environment which guarantees a 
regular and safe introduction to this type of exercise. Get to know the 
air hydraulic machinery for circular training and enjoy your work-out!

Ομαδική Γυμναστική

Group Training

Κυκλική Γυμναστική

Circular Training



ΘερΑΠεΙεΣ ΠρΟΣώΠΟΥ faCial TreaTmenTS

Θεραπεία ενυδάτωσης 45’ Moisturizing treatment 
Θεραπεία περιποίησης ματιών 45’ Eye-care treatment 
Περιποίηση προσώπου ανδρών 60’ Facial treatment for men 
Περιποίηση για ευαίσθητα δέρματα 60’ Delicate skin treatment 
Λευκαντική θεραπεία προσώπου 60’ Whitening facial treatment 
Περιποίηση καθαρισμού προσώπου 120’ Facial cleansing treatment 
Περιποίηση με πέρλες 60’ Pearl treatment 
Οξυγονοθεραπεία 60’ Oxygen treatment 
Αντιγηραντική θεραπεία προσώπου 60’ Anti ageing facial treatment 

ΘερΑΠεΙεΣ ΣώΜΑτΟΣ Body TreaTmenTS

Περιποίηση απολέπισης και ενυδάτωσης 45’ Exfoliation and moisturizing treatment 
Περιποίηση για πόδια με θαλάσσια φλαβονοειδή 60’ Foot care treatment with marine flavonoids 
Θεραπεία σύσφιξης και απολέπισης 60’ Toning and εxfoliation treatment 
Περιποίηση πλάτης 60’ Back treatment
Περιποίηση χαλάρωσης και αποτοξίνωσης 60’ Relaxation and detox treatment
Ολόσωμη φυκοθεραπεία – θαλασσοθεραπεία 60’ Total body seaweed treatment - thalassotherapy
Περιποίηση αδυνατίσματος & κυτταρίτιδας 60’ Slimming and cellulite treatment
Θεραπεία απολέπισης και ενυδάτωσης με θαλασσινό νερό 60’ Exfoliation and moisturizing treatment with seawater

ΚΑτΑλΟΓΟΣ ΘερΑΠεΙών TreaTmenT CaTaloGue



ΘερΑΠεΙεΣ ΟΜΟρφΙΑΣ BeauTy TreaTmenTS

Περιποίηση άκρων Manicure-Pedicure
Ημιμόνιμη περιποίηση άκρων Semi permanent Manicure-Pedicure
Τεχνητά νύχια Αrtificial nails-Gel tips
Κούρεμα ανδρικό-γυναικείο Haircut men-women
Χτένισμα απλό-βραδυνό Hair styling plain-evening

ΚΑτΑλΟΓΟΣ ΘερΑΠεΙών TreaTmenT CaTaloGue

ΜΑΣΑΖ maSSaGe

Χαλαρωτικό μασάζ 25’/55’ Relaxing massage
Μασάζ με ζεστές πέτρες 55’/80’ Hot stones massage
Μασάζ με αρωματικά κεριά 55’ Candles massage
Μασάζ με ζεστά όστρακα 55’ Lava shells massage
Mασάζ αρωματικό προσώπου-σώματος 75’ Αroma Face and Body massage
Μασάζ κυτταρίτιδας 20’ Cellulite massage
Μασάζ προσώπου - κεφαλής 20’ Face - head massage
Tαϋλανδέζικο μασάζ 50’ Thai massage 
Αθλητικό μασάζ 20’ Athletic massage
Μασάζ με τέσσερα χέρια 55’ Four hands massage
Δυναμικό μασάζ  25’ Deep Tissue massage

ΘερΑΠεΙεΣ ΙΑτρΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗτΙΚΗΣ mediCal BeauTy TreaTmenTS

Θεραπεία αντιμετώπισης κυτταρίτιδας σώματος Velashape II 45’ Anti cellulite body treatment Velashape II 
Θεραπεία σύσφιξης προσώπου Velashape II 30’ Facial toning treatment Vela shape II 
Θεραπεία σύσφιξης προσώπου E-Max 60’ Facial toning treatment E-Max 
Mη ενέσιμη μεσοθεραπεία προσώπου Wish Pro 60’ Non injective facial mesotherapy Wish Pro  
Θεραπεία αποτρίχωσης Synenor E-Max Elos  Depilation Synenor E-Max Elos
(η διάρκεια εξαρτάται από το είδος αποτρίχωσης) (the duration depends on the type of depilation).
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Body Spa experience (2 h)
Πισίνες θαλασσοθεραπείας-υδροθεραπείας & Thermal Spa Suite 90’ Thalassotherapy-hydrotherapy pools and Thermal Spa Suite
Περιποίηση απολέπισης και ενυδάτωσης σώματος 45’ Exfoliation and moisturizing body treatment
Χαλαρωτικό μασάζ 25’ Relaxing massage

τotal Spa experience for up to 4 (3 h)
Euphoria spa suite 60’ Euphoria spa suite
Περιποίηση προσώπου για ενυδάτωση & λάμψη 60’ Moisturizing facial treatment for glowing skin
Χαλαρωτικό μασάζ 55’ Relaxing massage
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relaxing Spa (3 h)
Vichy shower-antistress 20’ Vichy shower-antistress
Περιποίηση πλάτης με αναβράζουσα μάσκα 60’ Back treatment with effervescent mask
Χαλαρωτικό μασάζ 25’ Relaxing massage
Περιποίηση προσώπου για άνδρες 60’ Facial treatment for men
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s ocean detox package (2,5 h)

Μπανιέρα θαλασσοθεραπείας 20’ Thalassotherapy bathtub
Περιποίηση χαλάρωσης και βαθιάς αποτοξίνωσης 60’ Relaxation treatment and deep detox treatment
Περιποίηση λάμψης προσώπου 50’ Facial glow treatment

Brightening Care package face & Body (2,5 h)
Rasul bath experience 20’ Rasul bath experience
Vichy shower 20’ Vichy shower 
Περιποίηση απολέπισης και ενυδάτωσης σώματος 60’ Exfoliation and moisturizing body treatment
Περιποίηση οξυγόνωσης προσώπου 45’ Facial oxygen treatment

εscape experience package (3 h)
Thermal spa suite 60’ Thermal spa suite
Πισίνες θαλασσοθεραπείας & υδροθεραπείας 60 Thalassotherapy and hydrotherapy pools
Μασάζ με ζεστά όστρακα 55’ Hot shells massage
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aqua elixir programm (5-6 h)
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Πισίνες θαλασσοθεραπείας-υδροθεραπείας & Thermal Spa Suite 60 Thalassotherapy-hydrotherapy pools and Thermal Spa Suite
Rasul bath experience 20’ Rasul bath experience
Καθαρισμός με θαλάσσιο αφρό & ολόσωμη φυκοθεραπεία 60’ Sea foam cleansing & total body seaweed treatment
Χαλαρωτικό μασάζ κεφαλής & προσώπου 25’ Relaxing massage for head and face
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Πισίνες θαλασσοθεραπείας-υδροθεραπείας & Thermal Spa Suite 60’ Thalassotherapy-hydrotherapy pools and Thermal Spa Suite
Μπανιέρα θαλασσοθεραπείας 20’ Thalassotherapy tub
Οξυγονοθεραπεία προσώπου 45’ Oxygen facial treatment
Μασάζ με ζεστά αρωματικά κεριά 60’ Massage with hot aromatic candle wax

 face & Body revival (5-6 h)
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 1 Rasul mineral bath experience 60’ Rasul mineral bath experience

Μπανιέρα θαλασσοθεραπείας 20’ Thalassotherapy bathtub
Περιποίηση λάμψης προσώπου 60’ Facial glow treatment
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 Thermal spa suite 60’ Thermal spa suite
Πισίνες θαλασσοθεραπείας & υδροθεραπείας 60’ Thalassotherapy and hydrotherapy pools
Μασάζ με ζεστές πέτρες 55’ Hot stone massage

ΠΑΚετΑ Spa  Spa paCKaGeS



romantic relaxation @ euphoria Spa Suite (4-5 h)

euphoria spa suite 60’ euphoria spa suite

Κυρία
Περιποίηση προσώπου για ενυδάτωση & λάμψη 60’

Lady
Moisturizing facial treatment for glowing skin

Χαλαρωτικό μασάζ 55’ Relaxing massage

Κύριος
Περιποίηση προσώπου για άνδρες 60’

Gent
Facial treatment for men

Χαλαρωτικό μασάζ κεφαλής, προσώπου & σώματος 55’ Relaxing massage for head, face & body

Spa renaisance @ Galini Spa Suite(4-5 h)

Rasul bath experience 20’ Rasul bath experience

Θεραπεία Voile De Sultane 60’ Voile De Sultane treatment

Jacuzzi & Gallini spa suite 60’ Jacuzzi & Gallini spa suite

Χαλαρωτικό μασάζ 55’ Relaxing massage
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fiTneSS wellneSS

Στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέσω εξειδικευμένων 
προπονητικών εφαρμογών και μεθόδων άσκησης, προσφέροντας 
σωματική και πνευματική αναζωογόνηση.Περιλαμβάνει χρήση του 
γυμναστηρίου και του Thermal Spa Suite.

Aims at improving the quality of life through specialized training and the 
application of exercise methods, thus providing invigoration of both 
body and spirit. It includes the use of the gym and the Thermal Spa 
Suite.

aQua wellneSS

Προσφέρει τη δυνατότητα άσκησης στο νερό και την ανακάλυψη των 
θεραπευτικών ιδιοτήτων του θαλασσινού νερού και της υδροθεραπείας. 
Περιλαμβάνει χρήση του χώρου των πισινών και του Thermal Spa Suite.

Offers the possibility to exercise in the water and to discover the thera-
peutic properties of seawater and hydrotherapy. It includes the use of 
the pool area and the Thermal Spa Suite.

ToTal wellneSS

Aποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ευεξίας, άσκησης, 
αναζωογόνησης και ομορφιάς, που έχει στόχο την ολιστική προσέγγιση 
σωματικής αρμονίας και πνευματικής ισορροπίας. Περιλαμβάνει την 
χρήση όλων των χώρων.

Comprises a comprehensive proposal of wellness exercise, invigoration 
and beauty, which aims at a holistic approach to harmony of the body 
and spiritual equilibrium. It includes the use of all the spa areas and 
facilities.

Spa SuiTeS paCKaGeS

ΣΥνδρΟΜεΣ memBerShipS



ΚΑνΟνΙΣΜΟΙ λεΙτΟΥρΓΙΑΣ
ώράριο λειτουργία: Καθημερινά: 10.00-22.00 - Κυριακή: 11.00-19.00
Όριο ηλικίας: Η είσοδος στο χώρο επιτρέπεται σε άτομα άνω των 16 ετών
Κρατήσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551089711 (εσωτερικό 711). Σας ενημερώνουμε ότι η καθυστέρηση στο ραντεβού θα μειώσει το χρόνο της θεραπείας σας.
Πολιτική πληρωμής: Όλες οι θεραπείες προπληρώνονται με μετρητά, πιστωτικές κάρτες ή μπορούν να χρεώνονται απευθείας στο δωμάτιο σας. Οι τιμές περιλαμβάνουν τις νόμιμες επιβαρύνσεις και φόρους και 
μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Πολιτική ακύρωσης: Χρέωση 0% για ακυρώσεις έως και 4 ώρες πριν το ραντεβού. Χρέωση 100% για ακυρώσεις νωρίτερα από 4 ώρες πριν το ραντεβού. Όλα τα προπληρωμένα προγράμματα δεν επιστρέφονται 
ή μεταβιβάζονται.
Κατά την άφιξη: Σας συνιστούμε να κάνετε check in στο Thraki Thalasso and Wellness Spa τουλάχιστον 20 λεπτά πριν από το ραντεβού σας. Η χρήση ντους πριν τη θεραπεία είναι υποχρεωτική. Παρακαλείσθε να 
μας ενημερώσετε για προβλήματα υγείας, αλλεργίες, τραυματισμούς και εγκυμοσύνη.
τι να φοράτε: Σας παρέχουμε προσωπικό ερμάριο αποδυτηρίων, που περιλαμβάνει πετσέτα, μπουρνούζι και παντόφλες μιας χρήσης. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για το κλειδί του ενώ βρίσκεται στο spa. Η χρήση 
μαγιό είναι υποχρεωτική. Η είσοδος στο γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο με αθλητικά παπούτσια. 
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας: Φορέστε το εσώρουχο μίας χρήσης που είναι απαραίτητο. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας τα μέλη του σώματος που δε χρησιμοποιούνται καλύπτονται με πετσέτα. Ενημερώστε 
μας για το είδος της πίεσης στο μασάζ, την ένταση της μουσικής και τη θερμοκρασία της καμπίνας.   
Κανόνες χρήσης πισίνας: Η χρήση μαγιό είναι υποχρεωτική. Φορέστε το σκουφάκι μιας χρήσης. Η χρήση τουαλέτας και ντους πριν την είσοδο στις πισίνες είναι υποχρεωτική.Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις πισίνες 
με παπούτσια.Αφαιρέστε προσεκτικά το μακιγιάζ και υπολείμματα λαδιού από το σώμα σας.
Περιορισμοί χρήσης: Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, συσκευών αναπαραγωγής ήχου, αλκοόλ και καπνού σε όλους τους χώρους του spa.
Ατυχήματα & τραυματισμοί: Το Thraki Thalasso and Wellness Spa και το προσωπικό του δεν ευθύνονται για ατυχήματα ή τραυματισμούς που υφίστανται οι πελάτες κατά τη χρήση των εγκαταστάσεων. 
δωροεπιταγή: Όλες οι θεραπείες και τα προϊόντα προσφέρονται και σε μορφή δώρου με κουπόνι. Κάθε κουπόνι εξαργυρώνεται μόνο σε θεραπείες ή προϊόντα, ενώ δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.
Beauty spa corner: Μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ευεξίας και ομορφιάς είναι διαθέσιμα στη μπουτίκ του spa. Ο θεραπευτής θα σας συμβουλεύσει για το κατάλληλο προϊόν, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

operaTinG ruleS
opening hours: Daily: 10.00 -21.00 – Sunday: 11.00 – 19.00.
age limit: Admittance to the area is permitted to people who are over 16 years of age.
reservations: Telephone number: +302551089711 (internal 711). We would like to inform you that late arrival for your appointment will reduce the time of your treatment.
payment policy: All treatments are payable in cash, with a credit card or may be debited directly to your room. The prices include all legal surcharges and taxes and are subject to change without previous notice.
Cancellation policy: 0% is charged for cancellations up to 4 hours prior to an appointment. 100% is charged for cancellations of less than 4 hours prior to an appointment. No pre-paid programme is refundable 
or transferrable.
on arrival: We recommend that you check in the Thraki Thalasso and Wellness Spa at least 20 minutes before your appointment. Use of the shower before your treatment is obligatory. You are required to inform 
us of any health problems, allergies, wounds or in case of pregnancy.
what to wear: We will supply you with a personal changing locker which includes a towel, bathrobe and disposable slippers. The client is responsible for the key whilst he/she is in the spa facility. Swimming 
costumes must be worn. Admittance to the gym is only permitted if you are wearing trainers.
during treatment: You are required to wear the disposable underwear supplied. During treatment, all parts of the body not directly concerned will be covered by a towel. Please inform us of the desired amount of 
pressure of the massage, the volume of the music as well as the temperature you prefer in the cubicle.
rules of the swimming pool: Swimming costumes must be worn. Please wear the disposable swimming cap provided. Use of the toilet and shower prior to access to the swimming pool is mandatory. You are 
not allowed in the pool area wearing shoes. Please remove any make up or residue of body oil from your body.
restriction of use: The use of mobile phones, sound reproduction devices, alcohol or smoking is not allowed in all areas of the spa.
accident and injury: The Thraki Thalasso and Wellness Spa and its personnel are not responsible for any accidents or injuries which are incurred to the clients during the use of the facilities.
Gift vouchers: All treatments and the products are available in the form of gift vouchers or coupons. Every voucher can be redeemed only in treatment or products, but cannot be exchanged for cash.
Beauty spa corner: A great variety of beauty and wellness products are available at the spa boutique. The therapists will advise you about the ideal products for you, according to your personal needs.






