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Αποδράστε από την καθημερινότητα και χαλαρώστε στο Hiltonia Spa, τον 
υψηλής αισθητικής χώρο άσκησης κι ευεξίας του Hilton Αθηνών, που θα 
σας ενθουσιάσει με την ποικιλία των υπηρεσιών, τον εξοπλισμό τελευταίας 
τεχνολογίας και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Χώροι και Υπηρεσιεσ:
• Πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο από την Precor USA
• Πρόγραμμα ομαδικών μαθημάτων
• Personal Training
• Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα
• Σάουνα, ατμόλουτρο, υδρομασάζ
• Δωμάτιο χαλάρωσης
• Θεραπείες προσώπου
• Μασάζ
• Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα Pilates
• Κομμωτήριο
• Μανικιούρ-Πεντικιούρ

gerMaine De CaPUCCini
Είναι η εταιρία που έχει αναγνωριστεί ως ηγέτης της κοσμετολογίας στην 
Ισπανία. Τα προϊόντα της διατίθενται αποκλειστικά μέσω Ινστιτούτων 
Αισθητικής και Spa σε περισσότερες από 80 χώρες σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Η πλήρης γκάμα προϊόντων προσώπου και σώματος που διαθέτει, 
οι αγνές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί για τα προϊόντα της και το γεγονός 
ότι απευθύνεται σε γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών, την έχουν 
κατατάξει στις κορυφαίες εταιρίες καλλυντικών του κόσμου. Απολαύστε 
στο Hiltonia Spa, κατ’ αποκλειστικότητα στην Αθήνα, τα εξειδικευμένα 
προϊόντα, τα μασάζ και τις θεραπείες αντιγήρανσης, ενυδάτωσης και 
κατά της κυτταρίτιδας της Germaine de Capuccini. Για να παρατείνετε τα 
ευεργετικά αποτελέσματα της κάθε θεραπείας, μπορείτε να συνεχίσετε 
την περιποίησή σας στο σπίτι με τα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη . 
Απευθυνθείτε στους ειδικούς του Hiltonia Spa για να τα αποκτήσετε.

www.germaine-de-capuccini.com

hiltonia sPa
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holistiC hiltonia retreat: Τελετουργική θεραπεία ευεξίας με 
Μεσογειακές επιρροές. Aρχικά εφαρμόζεται στο σώμα οργανικό 
έλαιο από το αφρικάνικο δέντρο Βaobab, που διαθέτει εξαιρετικές 
αντιοξειδωτικές και συσφικτικές ιδιότητες. Ακολουθεί απολέπιση 
με φυσικό άνθος αλατιού από τη Μαγιόρκα και ενυδατική τονωτική 
λοσιόν. Στη συνέχεια θα απολαύσετε μια θεραπεία προσώπου εντατικής 
ενυδάτωσης με δροσερή gel μάσκα από άγριο τριαντάφυλλο. Κατά τη 
διάρκεια της μάσκας πραγματοποιείται ένα εξαιρετικό μασάζ κεφαλής με 
φυτικά έλαια για εντατική επανόρθωση, θρέψη και λάμψη των μαλλιών.

PrinCess DiaMonD: Η αίγλη των πολύτιμων λίθων και η δύναμη των 
ιχνοστοιχείων συνδυάζονται άψογα για να σας προσφέρουν αυτή 
την πολυτελή αντιγηραντική θεραπεία, που ξεκινάει με υδρομασάζ 
σε αφρό γάλακτος. Ακολουθεί απολέπιση σώματος με κρέμα που 
περιέχει διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους. Το εντυπωσιακό 
τελετουργικό ολοκληρώνεται με τη θεραπεία προσώπου Diamond Noir, 
που περιλαμβάνει μάσκα μαύρων διαμαντιών. Το δέρμα σας αποκτά 
βελούδινη υφή και λάμψη που διαρκεί.

signature treatments

 85’  |   150  |   "Perfect Forms" Firming Body Oil
 85’  |   160  |   "Perfect Forms"  Litho Essentials, Gem Vital
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CoUPle inDUlgenCe (για 2 ατομα): Απολαύστε το τελετουργικό 
ομορφιάς και χαλάρωσης της Κλεοπάτρας μαζί με το αγαπημένο σας 
πρόσωπο. Ξεκινάτε με υδρομασάζ μέσα σε ενυδατικό αφρό γάλακτος. 
Την αξέχαστη εμπειρία έρχονται να συμπληρώσουν οι χρυσές σταγόνες 
λιωμένου κεριού που θα κυλήσουν αργά στο σώμα σας, ένα εξαιρετικό 
μασάζ και μία  θρεπτική θεραπεία προσώπου με βασιλικό πολτό.

golDen sensation: Ο χρυσός παρέχει αντιφλεγμονώδη και 
αντιγηραντικά οφέλη στο δέρμα, αφού αυξάνει τη παραγωγή κολλαγόνου 
και το εφοδιάζει με ελαστικότητα. Σε αυτή τη θεραπεία, το πολυτιμότερο 
μέταλλο αγκαλιάζει απολαυστικά το σώμα σας. Έπειτα από αυτή την 
“πολυτελή” περίδεση, θα απολαύσετε ένα μοναδικό μασάζ που θα κάνει 
το δέρμα σας να ακτινοβολεί από υγεία.

luxury ViP treatments

 100’  |   290  |   “Royal Jelly” Pro-Resilience Royal Cream  90’  |   150
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sliM Mission: Εάν ο στόχος σας είναι να αποκτήσετε καλοσχηματισμένη 
σιλουέτα, τότε αυτή η θεραπεία αποτελεί ιδανική επιλογή για εσάς. 
Αρχικά απολεπίζεται ολόκληρο το σώμα σας. Ακολουθεί επάλειψη και 
περίδεση με μάσκα από μικροϊονισμένα φύκια και θαλάσσια στοιχεία. 
Η θεραπεία ολοκληρώνεται με μασάζ ειδικών κινήσεων, που στοχεύουν 
στις προβληματικές περιοχές, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη διείσδυση 
των δραστικών συστατικών στο δέρμα και πιο άμεσα αποτελέσματα.

love YoUr legs: Η ορθοστασία, η κούραση και η κακή αιματική 
κυκλοφορία δημιουργούν βάρος και δυσφορία στα πόδια, τα οποία 
απαιτούν ειδική φροντίδα. Χαρίστε τους μια πολύτιμη περιποίηση με 
απολέπιση και μασάζ. Η θεραπεία ολοκληρώνεται με ένα ειδικό gel που 
περιέχει οργανικό θρεπτικό έλαιο από το αφρικάνικο δέντρο Baobab και 
παρέχει ψυχρή αίσθηση για άμεση και διαρκή ανακούφιση.

 90’  |   170  |   "Perfect Forms" Slim Mission
 40’  |   90  |   "Perfect Forms" Dreamy Legs 
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DeeP Cleansing: Καθαρισμός προσώπου με χρήση ατμού, κατάλληλος 
για όλους τους τύπους δέρματος, που απομακρύνει το σμήγμα και τα 
νεκρά κύτταρα και ενυδατώνει το δέρμα με την εφαρμογή ενζυμικού 
peeling, ορού και μάσκας.

Frozen sleePing BeaUtY:  Έξοχη θεραπεία προσώπου βασισμένη 
στους μηχανισμούς άμυνας και κυτταρικής αναγέννησης. Η εκπληκτική 
της σύσταση γεμίζει τις ρυτίδες, επανανορθώνει και ενυδατώνει το 
δέρμα. Περιέχει υαλουρονικό οξύ, ενεργοποιητές κολλαγόνου και 
το μοναδικό σύμπλεγμα Zinc-Glycine, αποκλειστικό συστατικό της 
Germaine de Capuccini. Το τελετουργικό περιλαμβάνει μασάζ με ένα 
ειδικό εργαλείο το οποίο τοποθετείται σε πάγο και την εφαρμογή 
μιας μοναδικής μεταλλικής παγωμένης μάσκας. Η θεραπεία έχει 
λάβει το υψηλότερο βραβείο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Κοσμητικών 
Καλλυντικών (IFSCC).  

Collagen Boost anti-wrinkle: Εμπνευσμένη από τις ενέσεις του 
Botox και βασισμένη στη μοναδική τεχνολογία Pro-Collagestine Fill, 
αυτή η αντιρυτιδική φόρμουλα μεταμορφώνει κυριολεκτικά τη δομή 
του δέρματός σας. Περιλαμβάνει ειδικό μασάζ με το εργαλείο Roll & 
Lift, το οποίο λειαίνει τις ρυτίδες και ανορθώνει τα χαρακτηριστικά 
του προσώπου. Η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης αυξάνεται, 
οι συνέπειες των μικρο-συσπάσεων του δέρματος μειώνονται και οι 
ρυτίδες γεμίζουν άμεσα με φυσικό τρόπο.

facial treatments

 85’  |   120  |   “Exfoliating Scrub” Facial Exfoliator

 70’  |   160  |   “Timexpert SRNS” Sleeping Cure

 70’  |   150  |   "Timerxpert Rides" Refinition
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liFt FaCial theraPY: Ιδανική επιλογή για να ενισχύσετε τον όγκο και τη 
πυκνότητα του δέρματος. Χάρη στην τεχνολογία V-Matrix, διορθώνεται 
η δερματική χαλάρωση, οι ρυτίδες είναι λιγότερο ορατές και σταδιακά 
τα χαρακτηριστικά και το περίγραμμα του προσώπου ανορθώνονται, 
παρέχοντας σταθερότητα  που συναγωνίζεται το χειρουργικό 
αποτέλεσμα. 

c+ energy for men:  Κατάλληλη θεραπεία για ανδρικά δέρματα. 
Η σύνθεσή της περιέχει ένα συνδυασμό με τα ισχυρότερα δραστικά 
συστατικά και είναι εμπλουτισμένη με βιταμίνη C. Παρέχει στο δέρμα 
ασυναγώνιστη λάμψη, αποτοξίνωση, ενυδάτωση και παράλληλα γεμίζει 
τις ρυτίδες, μειώνοντας ταυτόχρονα τα σημάδια της κούρασης.  

PUre oxYgen theraPY:  Αυτή η εξαιρετική θεραπεία οξυγόνωσης 
όχι μόνο δρά προληπτικά και θεραπευτικά ενάντια στη γήρανση, αλλά 
λειτουργεί και ως ασπίδα κατά των τεσσάρων βασικών παραγόντων 
μόλυνσης του δέρματος (ατμοσφαιρική και οικιακή ρύπανση, ηλιακή 
και ψηφιακή ακτινοβολία). Απολαύστε την υπέροχη αίσθηση του Bubble 
Gel, που παράγει φυσαλίδες οξυγόνου πάνω στο δέρμα σας, το ειδικό 
πρωτόκολλο μασάζ, τη δροσερή κρυστάλλινη μάσκα και δείτε το δέρμα 
σας να ακτινοβολεί.

vitaMin C+: Προηγμένη θεραπεία άμεσης λείανσης, λάμψης και 
ανανέωσης του δέρματος εμπλουτισμένη με παράγωγο καθαρής 
βιταμίνης C (VC-IP). Η αποκλειστική της φόρμουλα περιέχει το μοναδικό 
εκχύλισμα ιαπωνικού δαμάσκηνου Ume, το οποίο αποτελεί το ισχυρότερο 
όπλο κατά της πρόωρης γήρανσης του δέρματος.

Hydra-Cure: Θεραπεία εντατικής ενυδάτωσης εμπλουτισμένη με 
υαλουρονικό οξύ σε υψηλό, μεσαίο και χαμηλό μοριακό βάρος. 
Επιτυγχάνει μέγιστα επίπεδα ενυδάτωσης όχι μόνο στην επιφάνεια του 
δέρματος, αλλά και στα βαθύτερα στρώματα. Επιπλέον, εμποδίζει τη 
διαδερμική απώλεια νερού προσφέροντας ένα δέρμα νεανικό, ελαστικό 
και προστατευμένο από τις περιβαλλοντικές επιθέσεις. 

flash theraPies

eYe theraPY: Εξαφανίστε μαγικά τις ρυτίδες, τις σακούλες, 
τους μαύρους κύκλους και τα σημάδια της κούρασης με αυτή 
τη θαυματουργή μάσκα gel. Αναδείξτε άμεσα το βλέμμα σας 
και δώστε ξανά ζωή και λάμψη στην πιο εύθραυστη περιοχή του 
προσώπου σας.

heaD Massage: Μασάζ κεφαλής για την απόλυτη χαλάρωση και 
απάλυνση των πόνων που δημιουργούνται από τους έντονους 
ρυθμούς και το άγχος της καθημερινότητας.

 70’  |   150  |   "Timexpert LiftIN" Vector Lift Serum  40’  |   80  |   "Hydra-Cure" Hyaluronic Force Serum

 20’  |   30
 “Timexpert Rides” Eye Contour Day & Night DuoSkin

 20’  |   40
 “Hair Revitalizing”  Oleo Essence

 55’  |   120  |   "For Men" Force Revive Serum

 55’  |   100  |   “Timexpert C+ (A.G.E.)” Pure C Essence

 55’  |   120  |   “Excel Therapy O2” 365 Soft Scrub
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MeDiterranean Dawn: Έντονη απολέπιση σώματος με θρεπτικό έλαιο 
Argan, εκχύλισμα σταφυλιού, κουκούτσια ελιάς και πορτοκάλι. Θρέφει 
και ενυδατώνει άμεσα το δέρμα αφήνοντάς το μοναδικά απαλό.

lava & BaMBoo: Η θεραπεία περιλαμβάνει ηφαιστειογενή προϊόντα. 
Αρχικά απολαμβάνετε μια δροσερή απολέπιση με κομμάτια Bamboo, 
ηφαιστειακό νερό και έλαιο Argan, τα οποία ομαλοποιούν την υφή του 
δέρματος και το καθαρίζουν σε βάθος. Ακολουθεί η τόνωσή του με 
ηφαιστειακό θαλάσσιο νερό, το οποίο είναι πλούσιο σε υαλουρονικό 
οξύ και αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

oCean’s heart: Ελαφριά απολέπιση εμπλουτισμένη με φύκια, 
μεταλλικά άλατα, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Ενεργοποιεί τη 
μικροκυκλοφορία και αποτοξινώνει αποτελεσματικά. 

Body exfoliations 

 25’  |   60  |   "Sperience Ginger, Cinnamon & Orange" Body Scrub

 25’  |   60  |   "Perfect Forms" White Tea Hydrating Cream

 25’  |   60  |   "Sperience" Spa Exfoliating
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silkY toUCh: Κλείστε τα μάτια σας και αφεθείτε σ’ ένα μοναδικό 
άγγιγμα από μετάξι που θα σαγηνεύσει τις αισθήσεις σας. Με εξαιρετικά 
βελούδινη αίσθηση, παρέχει βαθιά θρέψη και αφήνει το δέρμα σας 
εκπληκτικά απαλό και ενυδατωμένο. 

lilY oF the Desert:  Η Aloe Vera αποτελεί τον θαυματουργό ‘κρίνο της 
ερήμου’ με πολλαπλές εξαιρετικές ιδιότητες. Μεταξύ άλλων διαθέτει 
επανορθωτική, αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση. Αποτελεί 
ιδανική επιλογή για ερεθισμένα δέρματα, καθώς απομακρύνει άμεσα 
την αίσθηση της φλόγωσης. Επιπλέον, η περιεκτικότητα σε μέντα 
προσφέρει μια μοναδική αίσθηση δροσιάς. 

hot ChoColate teMPtation:  Ο ζεστός αφρός σοκολάτας αγκαλιάζει 
το σώμα. Τα αρώματα κατακλύζουν το χώρο. Μια μοναδική αίσθηση 
ευεξίας ξεπερνά τις προσδοκίες σας. Ο πιο γλυκός πειρασμός 
ομαλοποιεί και τονώνει το δέρμα σας, χαρίζει ζωντάνια και λάμψη και 
αυξάνει τις ορμόνες της ευτυχίας. 

Body WraPs 

 25’  |   60  |   "Perfect Forms" Deep Nutrition Cream

 25’  |   60

 25’  |   60  |   "Sperience" Essence of the Mediterranean Cream
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hot lava stones: Οι ζεστές ηφαιστειακές πέτρες όχι μόνο χαλαρώνουν 
το σώμα, αλλά παρέχουν και θεραπευτικές ιδιότητες, αφού εκπέμπουν 
διαρκή θερμότητα, αποτοξινώνουν τον οργανισμό και ανακουφίζουν 
άμεσα από σωματικούς πόνους.

aroMatiC energY: Αυτή η ολιστική θεραπεία βασίζεται στις 
ευεργετικές και θεραπευτικές ιδιότητες των αιθέριων ελαίων. Ως 
βάση χρησιμοποιείται υψηλής ποιότητας θερμό λάδι από γλυκά 
αμύγδαλα, μέσα στο οποίο συμπληρώνεται ο καταλληλότερος για εσάς 
συνδυασμός αιθέριων ελαίων (Relax, Active ή Vitality).  

DeeP   tissUe   relieF: Η μάλαξη στους βαθύτερους ιστούς, απελευθερώνει 
από τις χρόνιες φλεγμονές και τους πόνους, ανακουφίζοντας ολόκληρο 
το σώμα. Περιλαμβάνει ειδικούς χειρισμούς και έντονες πιέσεις σε 
όλες τις εν τω βάθει μυϊκές ομάδες. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα 
και περιλαμβάνουν αύξηση της αιμάτωσης και οξυγόνωσης των μυών, 
απελευθέρωση από τις τοξίνες και βαθιά χαλάρωση των μυϊκών δομών. 

massage collection

 70’  |   130

 55’  |   110

 55’  |   130

 85’  |   160

  “Sperience” Essential Oils
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sweDish Massage: Μοναδική τεχνική μάλαξης, η οποία αποτελείται από 
ένα συνδυασμό κυκλικών κινήσεων και θωπειών. Βασικοί στόχοι  είναι 
να χαλαρώσουν οι μύες, να διεγερθεί το ανοσοποιητικό σύστημα και να 
βελτιωθεί η αιματική και η λεμφική κυκλοφορία. Επιπλέον, βελτιώνονται 
οι λειτουργίες του νευρικού συστήματος και μειώνονται οι πόνοι.

Mother to Be: Οι μέλλουσες μανούλες μπορούν να νιώσουν τα 
ευεργετικά και χαλαρωτικά αποτελέσματα σε ολόκληρο το σώμα τους, 
μέσα από τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει η εξειδικευμένη μάλαξη. 
Παρέχεται έντονο αίσθημα βαθιάς χαλάρωσης, ενισχύεται η αιματική 
κυκλοφορία και παράλληλα απομακρύνονται οι πόνοι και οι ημικρανίες. 

CαnDlelight wish:  Χρυσές σταγόνες λιωμένου κεριού αγκαλιάζουν 
ολόκληρο το σώμα σας. Η υπέροχη φόρμουλα με κερί μέλισσας, βιταμίνες 
και αντιοξειδωτικά  παρέχει αντιγηραντικά οφέλη και αφήνει το δέρμα 
σας μοναδικά απαλό . Επιλέξτε το ιδανικό άρωμα που θα σαγηνεύσει τις 
αισθήσεις σας- κίτρο, ελιά ή λεβάντα- πραγματοποιήστε την ευχή σας 
και νιώστε τη θετική ενέργεια να σας πλημμυρίζει.

PerFeCt BoDY:  Πείτε αντίο στην όψη φλοιού πορτοκαλιού και στο 
τοπικό πάχος! Το μασάζ κυτταρίτιδας επικεντρώνεται στις περιοχές 
που παρουσιάζουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Πραγματοποιείται με τη 
χρήση ειδικού οργανικού ελαίου από το αφρικανικό δέντρο Baobab, με 
εξαιρετικές αντιοξειδωτικές και συσφικτικές ιδιότητες, για δραστικότερα 
και πιο άμεσα αποτελέσματα.

De-stress (BaCk-neCk-shoUlDers): Όταν ο πόνος επικεντρώνεται 
στη περιοχή της πλάτης, του αυχένα και των ώμων, τότε αυτό το 
μασάζ αποτελεί την ιδανικότερη λύση. Οι ειδικοί χειρισμοί εστιάζουν 
στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ανάγκη, με αποτέλεσμα την άμεση 
ανακούφιση και την επαναφορά της ισορροπίας στο σώμα.

leg Massage: Ανακουφίστε τα πόδια σας τις μέρες που είναι κουρασμένα 
και βαριά. Απόλυτα χαλαρωτικό μασάζ ποδιών με λάδι από σπόρους του 
Αφρικανικού δέντρου Baobab.

 

 55’  |   110  25’  |   60

 55’  |   120  |   “Perfect Forms” Firm & Tonic Oil

 25’  |   60  |   "Perfect Forms" Freedom Legs Gel 

 40’  |   85  |   "Sperience" Ambience Candle

 25’  |   70  |   "Perfect Forms" Slim Precision
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Το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο από την Precor USA περιλαμβάνει:

• Διαδρόμους experience series
• Ποδήλατα experience series
• Step machine experience series
• Cross trainers experience series
• Cardio Theatre®
• Εξοπλισμό core balance training
• Μηχανήματα μυϊκής ενδυνάμωσης 
• Ελεύθερα βάρη
• Μηχάνημα Power Plate®

Power Plate® 
Το Power Plate® είναι το απόλυτο μηχάνημα εκγύμνασης με δόνηση, που 
δίνει μια νέα διάσταση στην εκγύμναση και ευεξία, ενώ είναι κατάλληλο 
για κάθε ηλικία και φυσική κατάσταση. Χρησιμοποιεί τις αρχές του 
Acceleration Training™ για να υποκινήσει τη φυσική απάντηση του 
σώματος στη δόνηση. Οι δονήσεις μεταβιβάζουν τα κύματα της 
ενέργειας σε όλο το σώμα, που ενεργοποιεί τις συστολές μυών από 
25 έως 50 φορές ανά δευτερόλεπτο, εξασφαλίζοντας εντυπωσιακά 
αποτελέσματα ακόμη και με προπονήσεις διάρκειας 30 λεπτών, 3 φορές 
εβδομαδιαίως.

γυμναστηριο

 30’  |   25  10  |   225  20  |   400
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Personal training 
Ύστερα από αρχική αξιολόγηση της φυσικής σας κατάστασης από τους 
εξειδικευμένους γυμναστές μας, καταρτίζεται το ιδανικό πρόγραμμα 
γυμναστικής για εσάς. Ο προσωπικός σας γυμναστής θα είναι συνέχεια 
μαζί σας, είτε στο γυμναστήριο είτε στην πισίνα, για να σας ενθαρρύνει 
και να κάνει διασκεδαστική την πορεία προς τον στόχο σας.

ομαδικα μαθηματα εκγΥμνασησ
Η συμμετοχή στα ομαδικά μαθήματα εκγύμνασης είναι δωρεάν για όλα 
τα μέλη του Hiltonia Spa (εκτός από τους κατόχους της Blue συνδρομής). 
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μαθημάτων που περιλαμβάνουν Υoga, Pilates, 
αεροβικές ασκήσεις και δυναμικά μαθήματα σε αίθουσα ή στην πισίνα 
από πιστοποιημένους γυμναστές. Απευθυνθείτε στο προσωπικό της 
Υποδοχής για το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

hiltonia Challenge
Ομαδικό Μάθημα 2-3 ατόμων για τα μέλη του Hiltonia Spa, που στοχεύει 
στην περαιτέρω βελτίωση των δέκα χαρακτηριστικών που ορίζουν 
το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης: ταχύτητα, δύναμη, αντοχή, 
συντονισμός, ακρίβεια, ισορροπία, ευλυγισία, ευκαμψία, κάψιμο λίπους 
και ισχύς. Η προπόνηση περιλαμβάνει ιμάντες, bosu, ελεύθερα βάρη, 
kettlebells, σχοινάκια και απευθύνεται σε όσους νιώθουν έτοιμοι να 
δοκιμάσουν τα όρια τους!

Pilates stUDio
Η μέθοδος Pilates επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των κύριων 
μυών, συμπεριλαμβανομένου του κορμού, της πυελικής χώρας και της 
λεκάνης, ενώ δίνει έμφαση στη σωστή αναπνοή, στην ευθυγράμμιση 
της σπονδυλικής στήλης και στην αρμονική κίνηση του σώματος για τη 
βελτίωση της ισορροπίας και την αύξηση της αντοχής σας. Η μέθοδος 
Pilates μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ολική αποκατάσταση ή ως 
συμπλήρωμα της καθημερινής σας άσκησης.

ατομικα μαθηματα μέλη & ένοικοι
του Hilton έΠισκέΠτέσ

Ατομική συνεδρία 
προσαρμοσμένη στις 
προσωπικές σας ανάγκες

50 55

8 ατομικές συνεδρίες 360 400

16 ατομικές συνεδρίες 650 720
ομαδικα μαθηματα
2 έωσ 4 ατομων

μέλη & ένοικοι
του Hilton έΠισκέΠτέσ

1 συνεδρία 15 25
10 συνεδρίες 120 200
1 συνεδρία σε στρώμα Pilates Δωρεάν 20

σημείωση: Οι 8 και 10 συνεδρίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα ενός μήνα, 
ενώ οι 16 συνεδρίες σε διάστημα δύο μηνών. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν ανά άτομο. Η κάθε 
συνεδρία διαρκεί 60'.

 60’  |   55

 60’  |   15

 30’  |   30

 10  |   495  10  |   270

 20  |   935  20  |   480

 10  |   120

 * Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε €
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Γυμνάστε το σώμα και το πνεύμα σας και χαλαρώστε αφήνοντας 
πίσω σας το άγχος της καθημερινότητας. Επιλέξτε τη συνδρομή 
που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες και στις επιθυμίες σας και 
απολαύστε μοναδικά προνόμια σε προϊόντα και υπηρεσίες του Hilton 
Αθηνών.

• Γυμναστήριο, σάουνα, ατμόλουτρο, υδρομασάζ, εσωτερική κι
 εξωτερική πισίνα
• 25% έκπτωση στην τρέχουσα τιμή δωματίου
• 25% έκπτωση στα Galaxy Bar, Βυζαντινό, Aethrion, Oasis
• 25% έκπτωση στο κομμωτήριο
• 25% έκπτωση στο μανικιούρ-πεντικιούρ
• 10% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες Spa
• 10% έκπτωση σε όλες τις δωροεπιταγές
• 1 δωρεάν γεύμα ή δείπνο στο Βυζαντινό για 4 άτομα
• 1 δωρεάν ωριαίο μασάζ της αρεσκείας σας
• 1 δωρεάν γυναικείο χτένισμα 
• 1 δωρεάν προπόνηση personal training
• Σετ Δώρου Hiltonia Spa για νέα μέλη: σακίδιο, πετσέτα, σαγιονάρες

Ετήσια συνδρομή | 1650  •  Ποσό εγγραφής | 200

γινέτέ μέλη του Hiltonia Spa και 
δέιτέ τη ζωη σασ νa αλλαζέι!

B l a C k  M e M B e r s h i P



Page  17

• Γυμναστήριο, σάουνα, ατμόλουτρο, υδρομασάζ, εσωτερική πισίνα 
• 25% έκπτωση στην τρέχουσα τιμή δωματίου
• 25% έκπτωση στα Galaxy Bar, Βυζαντινό, Aethrion, Oasis
• 25% έκπτωση στο κομμωτήριο
• 25% έκπτωση στο μανικιούρ-πεντικιούρ
• 10% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες Spa
• 10% έκπτωση σε όλες τις δωροεπιταγές 
• 1 δωρεάν γυναικείο χτένισμα 
• 1 δωρεάν προπόνηση Personal Training
• Σετ Δώρου Hiltonia Spa για νέα μέλη: σακίδιο, πετσέτα, σαγιονάρες

Ετήσια συνδρομή | 1.250  •  Ποσό εγγραφής | 200

• Γυμναστήριο, σάουνα, ατμόλουτρο, υδρομασάζ, εσωτερική πισίνα 
 (06.00 -15.00)
• 25% έκπτωση στην τρέχουσα τιμή δωματίου
• 25% έκπτωση στα Galaxy Bar, Βυζαντινό, Aethrion, Oasis
• 25% έκπτωση στο κομμωτήριο
• 25% έκπτωση στο μανικιούρ-πεντικιούρ
• 10% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες Spa
• 10% έκπτωση σε όλες τις δωροεπιταγές 
• 1 δωρεάν γυναικείο χτένισμα 
• 1 δωρεάν προπόνηση Personal Training
• Σετ Δώρου Hiltonia Spa για νέα μέλη: σακίδιο, πετσέτα, σαγιονάρες

Ετήσια συνδρομή | 960  •  Ποσό εγγραφής | 200

• Γυμναστήριο, σάουνα, ατμόλουτρο, υδρομασάζ, εσωτερική πισίνα 
• 25% έκπτωση στα Galaxy Bar, Βυζαντινό, Aethrion, Oasis
• 25% έκπτωση στο κομμωτήριο
• 25% έκπτωση στο μανικιούρ-πεντικιούρ
• 10% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες Spa
• 10% έκπτωση σε όλες τις δωροεπιταγές 
• 1 δωρεάν γυναικείο χτένισμα 
• 1 δωρεάν προπόνηση personal training
• Σετ Δώρου Hiltonia Spa για νέα μέλη: σακίδιο, πετσέτα, σαγιονάρες

Εξάμηνη συνδρομή | 750 •  Ποσό εγγραφής | 200

• Πρόσβαση στην εξωτερική πισίνα (Μάιος-Οκτώβριος)
• 25% έκπτωση στα Galaxy Bar, Βυζαντινό, Aethrion, Oasis
• 25% έκπτωση στο κομμωτήριο
• 25% έκπτωση στο μανικιούρ-πεντικιούρ
• 10% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες Spa

εξάμηνη συνδρομή | 810
τρίμηνη συνδρομή | 650
μηνιαία συνδρομή | 350

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 210 72 81 801.

P l a t i n U M   M e M B e r s h i P

g o l D  M e M B e r s h i P

s i l v e r  M e M B e r s h i P

B l U e  M e M B e r s h i P
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προετοιμασια 
Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες μας να έρχονται 15 λεπτά νωρίτερα από 
τις προγραμματισμένες θεραπείες. Οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση 
θα έχει επίπτωση στον χρόνο διάρκειας της θεραπείας. Εάν έχετε 
κλείσει ραντεβού για κάποια θεραπεία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
προηγουμένως τις εγκαταστάσεις του Spa (εσωτερική πισίνα, υδρομασάζ, 
σάουνα, ατμόλουτρο, silent room) με χρέωση €30 για 2 ώρες. Επίσης, σε 
περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις εγκαταστάσεις του Spa, 
παρακαλούμε να φέρετε το μαγιό σας. Το Hiltonia Spa σας προσφέρει 
ντουλάπι αποθήκευσης για ημερήσια χρήση, μπουρνούζι και παντόφλες. 
Για λόγους υγιεινής, θα σας παρακαλούσαμε να μη χρησιμοποιήσετε την 
πισίνα έπειτα από κάποια θεραπεία ομορφιάς ή μασάζ. Σας παρακαλούμε 
κατά την παραμονή σας στο Hiltonia Spa να έχετε κλειστά τα κινητά σας 
τηλέφωνα.

παιδια
Τα παιδιά κάτω των 16 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν την εσωτερική 
πισίνα από τις 14:00 έως τις 19:00 μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.  
Ένας ενήλικας μπορεί να συνοδεύει έως 2 παιδιά. Τα παιδιά κάτω των 
16 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το γυμναστήριο, τη σάουνα 
και το ατμόλουτρο.

δώροεπιταγεσ 
Χαρίστε ένα ξεχωριστό δώρο στα αγαπημένα σας πρόσωπα 
προσφέροντας δωροεπιταγές Hiltonia Spa. Καλύπτουν όλες τις 
υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και ισχύουν για 3 μήνες.

Πληροφοριέσ
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γΥμναστηριο, εσώτερικη πισινα, σαοΥνα,
ατμολοΥτρο, Υδρομασαζ

Δευτέρα - Παρασκευή: 06:00 - 23:00
Σάββατο & Κυριακή: 08:00 - 21:00

μασαζ και Υπηρεσιεσ ομορφιασ

Δευτέρα - Κυριακή: 10:00 - 21:00 

κομμώτηριο 

Τρίτη - Σάββατο: 10:00 - 20:00
Κυριακή: 11:00 - 19:30

κρατησεισ 

Για ραντεβού ή για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην 
Υποδοχή του Hiltonia Spa στο τηλέφωνο (+30) 210 7281812 και
(+30) 210 7281801 ή μέσω e-mail στο hiltonia.athens@hilton.com

ακΥρώση 

Παρακαλείστε να ενημερώνετε 24 ώρες νωρίτερα την υποδοχή του 
Hiltonia Spa για την οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση της θεραπείας 
σας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβαρύνεστε με ολόκληρο το ποσό 
της χρέωσης ως ακυρωτικά.

ωρέσ λέιτουργιασ



  +30 210 72 81 801

 hiltonia.athens@hilton.com

 hiltonia spa

w w w. h i lto n at h e n s .g r


