
Limited Edition

BEST LUXURY
SPA MENU

E X C L U S I V E
T R E A T M E N T S  L I S T



Αυλητών 6-8 Ψυρρή, Αθήνα

POLIS
HAMMAM

Σε ένα μοναδικό ταξίδι

ζωής, από την Αρχαία

Ελλάδα, τη Ρώμη, το

Βυζάντιο, την Αίγυπτο και

τα χαμάμ της Πόλης έως τις

μέρες μας, το Polis

Hammam προσφέρει μια

βιωματική εμπειρία

αισθήσεων μέσω της

αυθεντικής λουτρικής

περιποίησης. 



ΛΟΥΤΡΟ
ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ

Τιμή 24€ | Διάρκεια 60λεπτά

Χαλαρώστε και περιποιηθείτε το σώμα σας.
Απολαύστε τα πλεονεκτήματά του χαμάμ,
φροντίζοντας τον εαυτό σας, με όλα τα
απαραίτητα υλικά που θα σας προμηθεύσει το
Polis Hammam για ένα τέλεια καθαρό, λαμπερό
και λείο δέρμα. 

Το χαμάμ βοηθάει το άνοιγμα των πόρων και
την εξάλειψη των τοξινών ενώ παράλληλα έχει
θεραπευτική και κατευναστική επίδραση στο
κεντρικό νευρικό σύστημα. Επίσης, έχει άριστο
αποτέλεσμα στην κυκλοφορία του αίματος και το
μεταβολισμό, μειώνει την ένταση στους μύες και
αυξάνει την αίσθηση ηρεμίας και ευημερίας.

Η απολαυστική τελετουργία τελειώνει με την
απαραίτητη χαλάρωση στον ειδικό χώρο,
συνδυασμένη με κέρασμα, αρωματικό
ανατολίτικο τσάι και λουκούμι.

ΑΠΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΛΟΥΤΡΟ

Τιμή 32€ | Διάρκεια 60λεπτά

Απολαύστε τη διαδικασία απολέπισης μέσα στο
χαμάμ από το εξειδικευμένο προσωπικό του Polis
Hammam. 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την παραμονή σας στον
υγρό & ζεστό μαρμάρινο χώρο (χαμάμ) , όπου θα
απολαύσετε τη διαδικασία της απολέπισης από το
έμπειρο προσωπικό, για να ανανεωθούν όλα τα
κύτταρα σας και να αποκτήσετε μεταξένιο δέρμα.
Μια ζεστή, βαθιά και καθαρή απολέπιση σώματος
αναζωογονεί το εξωτερικό στρώμα του δέρματος
σας αφήνοντας σας με αίσθηση φρεσκάδας και
ανανέωσης.

Μετά την απολαυστική τελετουργία θα περάσετε
στον ειδικό χώρο για την απαραίτητη χαλάρωση,
συνδυασμένη με κέρασμα, αρωματικό ανατολίτικο
τσάι και λουκούμι.



ΧΑΜΑΜ &
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Τιμή 56€ | Διάρκεια 60λεπτά

Bιώστε μια βασιλική περιποίηση. Η παραδοσιακή
ιεροτελεστία ξεκινάει με την παραμονή σας στο
ζεστό μαρμάρινο χώρο του χαμάμ, όπου
εξειδικευμένοι θεραπευτές, θα καλύψουν το
σώμα σας με μια φυσική μάσκα αποτοξίνωσης,
με εξαιρετικές καθαριστικές & αντιοξειδωτικές
ιδιότητες. Θα συνεχίσουν με: 
| μια βαθιά απολέπιση σε πρόσωπο & σώμα
με το ειδικό γάντι
| ευεργετικό απολαυστικό αφρομασάζ
| ειδική κρέμα – μάσκα για έξτρα ενυδάτωση
προσώπου και σώματος για άμεση
αναζωογόνηση, φυσική φρεσκάδα και λάμψη. 

Η υπηρεσία ολοκληρώνεται με χαλαρωτικές
κινήσεις σε αυχένα & κεφάλι κατά τη διάρκεια του
λουσίματος και την απαραίτητη χαλάρωση στον
ειδικό χώρο, όπου σας προσφέρεται ως κέρασμα
αρωματικό ανατολίτικο τσάι και λουκούμι.

ΣΠΕΣΙΑΛ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΛΟΥΤΡΟ

Τιμή 56€ | Διάρκεια 120λεπτά

Χαλαρώστε στον παραδοσιακό, μαρμάρινο χώρο
του χαμάμ και συνεχίστε με την εξειδικευμένη
θεραπεία προσώπου που σας προσφέρουν οι
έμπειροι θεραπευτές. 
Το πακέτο περιλαμβάνει: 
| Απλό Παραδοσιακό Λουτρό: Απολαύστε τα
πλεονεκτήματα του χαμάμ και περιποιηθείτε το
σώμα σας με όλα τα απαραίτητα υλικά που θα
σας προμηθεύσει το Polis Hammam. 60 λεπτά
| Φροντίδα Προσώπου Αφροδίτη: καθαρισμός,
peeling, μάσκα και μασάζ προσώπου για
αναζωογονημένη, λεία και λαμπερή επιδερμίδα.
60 λεπτά

Η επίσκεψή σας ολοκληρώνεται με την
απαραίτητη χαλάρωση στον ειδικό χώρο, όπου
σας προσφέρεται ως κέρασμα αρωματικό
ανατολίτικο τσάι και λουκούμι.



SPECIAL FOR
MEN

Τιμή 73€ | Διάρκεια 120λεπτά

Oλοκληρωμένο πακέτο φροντίδας για το σώμα.

| Απλό Παραδοσιακό Λουτρό: Απολαύστε τα
πλεονεκτήματα του χαμάμ και περιποιηθείτε το
σώμα σας με όλα τα απαραίτητα υλικά που θα
σας προμηθεύσει το Polis Hammam. 60 λεπτά
| Μασάζ Κυτταρίτιδας: γίνεται με βούρτσα,
ειδικές τεχνικές μαλάξεων και βεντούζες, από
εξειδικευμένους θεραπευτές, για άμεση βελτίωση
της όψης του δέρματος. 30 λεπτά
| Μασάζ Αυχένας – Πλάτη – Μέση: παρέχει
μοναδική αίσθηση αναζωογόνησης και
χαλάρωσης στις πιο επιβαρυμένες περιοχές του
σώματος. 30 λεπτά

Η επίσκεψή σας ολοκληρώνεται με την
απαραίτητη χαλάρωση στον ειδικό χώρο με
αρωματικό ανατολίτικο τσάι και λουκούμι

ANTICELLULITE &
COMPLETE
RELAXATION 

Τιμή 65€ | Διάρκεια 120λεπτά

Χαλάρωση στο χαμάμ και ξεχωριστή συνεδρία
μασάζ σώματος. Το πακέτο περιλαμβάνει:

| Απλό Παραδοσιακό Λουτρό: Απολαύστε τα
πλεονεκτήματα του χαμάμ και περιποιηθείτε το
σώμα σας με όλα τα απαραίτητα υλικά που θα
σας προμηθεύσει το Polis Hammam. 
60λεπτά

| Aσκληπιός Μαλαξη: δυναμικό μασάζ για
τόνωση και απελευθέρωση από άγχος, στρες,
συσσωρευμένη κούραση και μυϊκούς πόνους. 
60 λεπτά

Η επίσκεψη ολοκληρώνεται με την απαραίτητη
χαλάρωση στον ειδικό χώρο, όπου σας
προσφέρεται ως κέρασμα αρωματικό ανατολίτικο
τσάι και λουκούμι.



The Margi Hotel, Λητούς 11
Βουλιαγμένη

THE MARGI
SPA

Τοποθετημένο σε ειδυλλιακή

τοποθεσία ανάμεσα στο

πευκοδάσος του Λαιμού της

Βουλιαγμένης και την

μαγευτική παραλία, το

ξενοδοχείο The Margi

προσφέρει ένα καταφύγιο

χαλάρωσης κι ευεξίας στην

καρδιά της Αθηναϊκής

Ριβιέρας. 



Τιμή πακέτου 70€ 

Το πακέτο χαλάρωσης και αναζωογόνησης
περιλαμβάνει: 

| Χαλαρωτικό, σουηδικό μασάζ με αιθέρια έλαια
για όλο το σώμα, διάρκειας 60 λεπτών

| σάουνα

| χαμάμ

Η επίσκεψή σας στο The Margi Spa
ολοκληρώνεται με χαλάρωση στον ειδικό χώρο
ενώ κατά την διάρκεια της παραμονής σας στο
Spa σας προσφέρονται υγιεινά σνακ και
ενυδατικό, τονωτικό αφεψήμα. 

REJUVENATE AT THE
ATHENIAN RIVIERA 



Ξενοδοχείο Divani, Αγ.
Νικολάου 10, Βουλιαγμένη

DIVANI
ATHENS SPA &
THALASSO
CENTRE

Χαλάρωση & αναζωογόνηση σε ένα

πολυτελές, εμβληματικό Spa της

Αθήνας. Το Divani Athens Spa &

Thalasso έχει βραβευτεί ως ένα από

τα καλύτερα Σπα στην Ευρώπη και

διαθέτει τη μεγαλύτερη πισίνα

θαλασσοθεραπείας της πόλης, με 16

διαφορετικά σημεία υδρομασάζ. 



DELUXE BODY
CARE

Τιμή 135€ | Διάρκεια 105λεπτά

Το Divani Athens Spa & Thalasso, tο μοναδικό
κέντρο θαλασσοθεραπείας στην Αττική κι ένα
από τα μεγαλύτερα Σπα στην Ευρώπη με έκταση
3.500 τ.μ., σας προσφέρει υπηρεσίες
ανυπέρβλητης πολυτέλειας και ποιότητας στις
απαράμιλλες εγκαταστάσεις του. 
Το πακέτο περιλαμβάνει: 

| Πισίνα υδροθεραπείας & θαλασσοθεραπείας.
45 λεπτά

| Thalgo Collagen Smooth & Fill Facial:
θεραπεία προσώπου με φύλλα κολλαγόνου για
βαθιά ενυδάτωση και λείανση λεπτών γραμμών
& ρυτίδων. 60 λεπτά.

Η επίσκεψή σας ολοκληρώνεται με χαλάρωση
στους προτεινόμενους χώρους. 

DELUXE FACIAL
CARE

Τιμή 125€ | Διάρκεια 75λεπτά

Ξεκινήστε την επίσκεψή σας με υδρομασάζ και
θαλασσοθεραπεία στην μεγαλύτερη πισίνα της
πόλης και συνεχίστε σε μια από τις 25 καμπίνες
του Spa ή στην ιδιωτική σουίτα για ζευγάρια, με
ένα ανακουφιστικό μασάζ με ελληνικά βιολογικά
προϊόντα. 

| Πισίνα υδροθεραπείας & θαλασσοθεραπείας. 45
λεπτά

| Μασάζ Σώματος Ευ Ζην: απολαυστικό μασάζ
σώματος για χαλάρωση με βιολογικό ελληνικό
λάδι ελιάς, εμπλουτισμένο με αιθέριο έλαιο
βιολογικής ελληνικής λεβάντας. 30 λεπτά. 

Ολοκληρώστε την επίσκεψή σας με χαλάρωση
στους ειδικούς χώρους. 



Αναζωογονητικές αποδράσεις στα
καλύτερα ξενοδοχεία και Spa της χώρας. 

B E S T  L U X U R Y  S P A S  I N  G R E E C E


