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ΟΝΕΙΡΕΥΤΕΙΤΕ ΕΝΑ SPA ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ 
ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΤΕ 

 

DREAM A SPA THAT WILL MAKE YOU DREAMING 

 

 

 

 

 

 

ALL RIGHTS RESERVED



ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ – ΧΑΜΑΜ – ΣΑΟΥΝΑΣ 
USE OF WARM SWIMMING POOL – HAMAM – SAUNA 

☯ Η xρήση της Πισίνας του Dream Spa, του Χαμάμ και της Σάουνας μπορεί έστω και για μερικά 
λεπτά να σας προσφέρει μοναδική χαλάρωση και αναζωογόνηση. 

☯ The use of the warm swimming pool as well as the Hamam and the Sauna of our Dream Spa 
center can provide you with a unique relaxation and rejuvenation. 

ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / TIME OF USE: 1 DAY ΤΙΜΗ / PRICE: 15 €/ PERSON 

 

MASSAGE ΣΩΜΑΤΟΣ – BODY RELAX  
1.Μασάζ Προσώπου και Κεφαλής - Face & Scalp Massage 

☯ Αναζωογονητικό μασάζ στο πρόσωπο και στο τριχωτό της κεφαλής, με ειδικές πιέσεις που 
χαλαρώνουν, ξεκουράζουν και αποβάλλουν τα σημάδια της κούρασης.  

☯ Rejuvenating massage for the face and scalp with special moves, which relaxes and reduces 
off the signs of tiredness.  

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 20' ΤΙΜΗ / PRICE: 40 € 

2.Ενεργειακό μασάζ—Energy massage 

☯ Ενεργειακό μασάζ με λάδι αρκετά δυνατό. Ιδιαίτερα ευεργετικό για μυϊκούς πόνους . 

☯ Energy massage with oil, particularly beneficial for muscular pains. 

ΧΡΟΝΟΣ / ΤΙΜΕ 40΄   ΤΙΜΗ/ PRICE: 85 €  

 

3. Μυοχαλαρωτικό Μασάζ - Relax Massage 

☯ Μυοχαλαρωτικό μασάζ με λάδι και κρέμα από έκδοχα φυκιών, πλούσια σε ιχνοστοιχεία. 
Ιδιαίτερα ευεργετικό για το νευρικό σύστημα. 

☯ Relax massage with oil and cream from algae extracts, rich in trace elements. Particularly 
beneficial for the nervous system. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 30' ΤΙΜΗ / PRICE: 60 € 

ΠΑΚΕΤΟ 3 ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ / PACKAGE OF 3 TREATMENTS: 200 € 

 

4. Αρωματοθεραπεία - Αroma Massage 

☯ Χαλαρωτικό μασάζ σε όλο το σώμα και το πρόσωπο με φυσικό λάδι βερίκοκου και 
εκχυλίσματα αρωματικών φυτών και βοτάνων. Ανακουφίζει από πονοκεφάλους, ημικρανίες, 
δίνει ενέργεια και απελευθερώνει τις ενδορφίνες, τις ορμόνες της ευτυχίας. 

☯ Holistic massage face and body with pure apricot massage oil and a mix of different essential  
oils for multi purposes. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 60'  ΤΙΜΗ / PRICE: 110 € 

ΠΑΚΕΤΟ 3 ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ / PACKAGE OF 3 TREATMENTS: 290 €



 
5. Μασάζ με Ζεστές Πέτρες - Ηοt Stones Massage 

☯ Ειδικό μασάζ με ηφαιστειογενείς πέτρες από βασάλτη. Ανακούφιση σε μυοσκελετικούς 
πόνους, ενεργοποίηση όλων των ενεργειακών καναλιών για εναρμόνιση ψυχής, πνεύματος και 
σώματος. 

☯ A special massage with basalt volcanic stones. Relieves from muscular and skeletal pains, soul 
spirit and body harmonization. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 60' ΤΙΜΗ / PRICE: 110 € 

 
6. Μασάζ με θερμά πουγκιά - Relaxing & Radiance Massage with marine Reticules 

☯ Mασάζ με θερμά πουγκιά από θαλάσσιους κρυστάλλους και άνθη λεβάντας, που κατευνάζει 
τους μυϊκούς πόνους δίνοντας λάμψη και ακτινοβολία στο δέρμα σας. 

☯ A massage with warm reticules, stuffed with marine crystals and sea lavender that reduces  
muscular pains, giving the skin radiance and glow. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 60' ΤΙΜΗ / PRICE: 135 € 

 

7. Μασάζ για μωρά – Baby Massage 

☯ Ένα απαλό μασάζ σε όλο το κορμάκι του μωρού σας, με φαρμακευτικά έλαια ειδικά για μωρά 
θα το ξεμουδιάσει, θα τονώσει τους μύες του και θα το χαλαρώσει. Γιατί τα μωρά το 
απολαμβάνουν το μασάζ εξίσου το ίδιο με εμάς. 

☯ A relaxing massage to the whole of your babies’ body with special essential oil, will help it relax 
and will boost its muscles. Because babies has the same satisfaction for the massage as we 

do. 
ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 25' ΤΙΜΗ / PRICE: 30 € 

 

 

 

 

Πριν από κάθε μασάζ μπορεί να γίνει χρήση της θερμαινόμενης πισίνας 
χωρίς επιπλέον κόστος, έως και 25 λεπτά. 

 
Before each massage, you may use the warm swimming pool, up to 25 

minutes, without an extra cost. 

 

 



 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - FACE TREATMENT 

 

1. Περιποίηση Προσώπου –Face Treatment 

☯ Καθαρισμός του προσώπου με ατμό, με τη φροντίδα των μπλε καλλυντικών για κάθε τύπο 
δέρματος. Peeling ενζυμικό για απολέπιση και ενυδάτωση – καταπραϋντική μάσκα. 

☯ Deep cleansing and moisturizing care of the Blue Cosmetics for your face, including an 
enzymatic peeling and a moisturizing relieving mask. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 75' ΤΙΜΗ / PRICE: 95 € 

 

2. Φροντίδα αποτοξίνωσης και ενυδάτωσης- Spa Prestige 

☯ Ειδική φροντίδα αποτοξίνωσης και ενυδάτωσης που μάχεται έντονα την ξηρότητα με 
φεοϋδράνη. Πραγματική πηγή ενυδάτωσης με τα μπλε καλλυντικά από τον πλούτο των 
ωκεανών. 

☯ Extra moisturizing care against the dry skin with the "Pheohydrane" element. A real source of 
hydration from the wealth of the oceans. Includes 2 different masks. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 75' ΤΙΜΗ / PRICE: 85 € 

 

ΠΑΚΕΤΟ 3 ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ / PACKAGE OF 3 TREATMENTS: 200 € 
 

3. Ενυδατική Φροντίδα – Accept 

☯ Ηρεμιστική, καταπραϋντική περιποίηση που ενυδατώνει και ενδυναμώνει την ευαίσθητη 
επιδερμίδα, εξισορροπώντας τους ερεθισμούς. Ιδανική και για άνδρες. 

☯ Tranquilizing, palliative care that hydrates and strengthens the sensitive skin, counterbalancing 
the irritations. Also Ideal for men. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 40' ΤΙΜΗ / PRICE: 50 € 

 

4. Ενυδατική Φροντίδα, 1000 και 1 άνθη – Moisturizing care, 1000 and 1 flowers 

☯ Θεραπεία με πληθώρα λουλουδιών με ότι καλύτερο υπάρχει στην φύση. Ο συνδυασμός των 
υπέροχων λουλουδιών και η αφθονία αρωμάτων προσφέρει βαθιά ενυδάτωση. Ενυδατικό -
χαλαρωτικό πλούσιο σε αντιοξειδωτικές βιταμίνες Α και C. 

☯ Moisturizing care for the face with a thousand one flowers. The combination of thousand and 
one flowers with their magical essence, provides deep moisture to the face. They are enriched 
with antioxidant vitamins A and C. 

 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 60’ ΤΙΜΗ / PRICE: 65 €



 

5. Αντιρυτιδική Φροντίδα - Eye Contour Treatment 

☯ Αντιρυτιδική φροντίδα ματιών με θαλάσσια στοιχεία κολλαγόνου και ελαστίνηs. Απαλύνει τις  
ρυτίδες στην περιοχή των ματιών και βοηθά στην ελάττωση των οιδημάτων και των μαύρων 
κύκλων. 

☯ Anti-ride eye contour treatment with marine elements of collagen and elastin. Wrinkles are 
smoothed and puffiness and dark circles are reduced. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 45' ΤΙΜΗ / PRICE: 55 € 

 

6. Φροντίδα Αντιγήρανσης - Ogenage 
☯ Θεραπεία κατά των ελεύθερων ριζών και της πρόωρης γήρανσης του δέρματος. Η φροντίδα 

Ogenage, χαρίζει δέρμα σφριγηλό και ελαστικό που λάμπει από ζωντάνια. 

☯ Cell stimulating treatment that works against the formation of free radicals (anti-aging). 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 45' ΤΙΜΗ / PRICE: 60 € 

 

7. Φροντίδα για Άνδρες - Sea Masculine for Men 
☯ Περιποίηση αποτοξίνωσης και οξυγόνωσης του δέρματος. Κατάλληλη για το ανδρικό δέρμα,  

ενώ προσδίδει απαλότητα και φρεσκάδα. 

☯ Detoxifying and oxygenating face treatment. Smooths the signs of stress, hydrates and calms  
the skin's irritations. Suitable for men's skin, provides freshness and softness. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 50' ΤΙΜΗ / PRICE: 70 € 

 

8. Θεραπεία προσώπου με χρυσό. - Golden therapy for the face 

☯ Περιποίηση αντιγήρανσης και οξυγόνωσης του δέρματος με πραγματικό χρυσό. 
Κατάλληλο για κάθε τύπο δέρματος. Ξεκουράζει και αναζωογονεί το δέρμα,  
ενώ προσδίδει άμεση λάμψη και ενυδάτωση. 

☯ Cell stimulating and oxygenating face treatment with real gold. Suitable for all  
skin types. Smooths the signs of stress and provides radiant moisture and shine.  

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 50' ΤΙΜΗ / PRICE: 85 € 



 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ - BODY TREATMENT 

 

1. Απολέπιση και Ενυδάτωση & Spa jet – Peeling and Hydration & Spa jet 

☯ Με άλατα, κοράλλια και έλαιο φουντουκιού, καρυδέλαιο, σόγια, καρύδα και Oligomer 
(στερεοποιημένη θάλασσα). Σε συνδυασμό με το Spa jet είναι η ιδανική προετοιμασία για πριν 
αλλά και για μετά την έκθεση στον ήλιο. 

☯ Peeling with salt, corals and hazelnut oil, coconut oil, soya, walnut and Oligomer (lyophilized 
sea water) and a moisturize cream. Combined with the Spa jet is recommended before as well 
as after the sun exposure. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 45' ΤΙΜΗ / PRICE: 60 € 

 

2. Λασποθεραπεία - Therapy with marine mud 

☯ Αυτοθερμαινόμενη θαλάσσια λάσπη σε θερμοκρασία ανθρώπινου οργανισμού. Ευεργετική 
στο αδυνάτισμα, την κυτταρίτιδα, την αποτοξίνωση και τους μυοσκελετικούς πόνους. Μασάζ 
με ειδικό τζελ από φύκια για αδυνάτισμα. 

☯ Self-heating mud, detoxifies, revitalizes, relieves cervical pains and relaxes the muscles. The 
marine mud contains minerals, magnesium silicates and lyophilized seaweed that help relieve 
rheumatism and arthritis. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 65' ΤΙΜΗ / PRICE: 80 € 
 

ΠΑΚΕΤΟ 3 ΘΕΡΑΠΕΙΩN / PACKAGE OF 3 TREATMENTS: 200 € 

 

3. Φυκοθεραπεία & Spa Jet - Therapy with algae & Spa jet 

☯ Μηχανικό περιτύλιγμα με όσμωση και αρωμαθεραπεία. Ιδανικό για αδυνάτισμα και 
κυτταρίτιδα, θεραπεία με φύκια laminaria, fucus vesicolosus και uva lactuca. 

☯ Mechanic wrapping with osmosis and aromatherapy. Ideal for slimming and cellulite, treatment 
with algae laminaria, fucus vesicolosus and uva lactuca. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 45' ΤΙΜΗ / PRICE: 70 € 

 

ΠΑΚΕΤΟ 3 ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ / PACKAGE OF 3 TREATMENTS :180 € 

 

4. Θερμαντική Αλγοθεραπεία - Warm Pains Therapy 

☯ Αντιμετωπίζει και καταπραΰνει πόνους πλάτης, αυχένα και μέσης. Περιλαμβάνει peeling, 
θαλάσσια λάσπη και μασάζ. 

☯ Self-heating mud, detoxifies, revitalizes, relieves cervical pains and relaxes the muscles 
Includes peeling, sea mud and massage. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 60' ΤΙΜΗ / PRICE: 80 € 



 

5. Θεραπεία Αδυνατίσματος-Weight Reduce Therapy 

☯ Μια εξαιρετικά αποτελεσματική θεραπεία στο αδυνάτισμα (κοιλιά -γλουτοί -μηροί). Μέγιστα 
αποτελέσματα σε ελάχιστο χρόνο. 

☯ A weigh reduce therapy with exceptional results. Ideal for abdomen buttocks and thighs.  

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 100' ΤΙΜΗ / PRICE: 100 €  

 

ΠΑΚΕΤΟ 3 ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ / PACKAGE OF 3 TREATMENTS: 260 € 

ΠΑΚΕΤΟ 5 ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ / PACKAGE OF 5 TREATMENTS: 430 €  

 

6. Περιποίηση Ποδιών - Sea Essential Cryotonic Treatment  

☯ Περιποίηση που ανακουφίζει και απαλύνει τα κουρασμένα πόδια. Peeling, λάσπη, μασάζ και 
ειδική μάσκα τζελ από τους αστραγάλους έως τους μηρούς, ευνοούν τη μικροκυκλοφορία και 
εξαφανίζουν κούραση και οιδήματα. 

☯ A treatment that soothes and relaxes tired legs. Exfoliating, mud pack, massage and special gel 
that hug the legs from the ankles to the thighs, help the micro-circulation and rid off tiredness 
and puffiness. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 45' ΤΙΜΗ / PRICE: 75 € 

 

ΠΑΚΕΤΟ 3 ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ / PACKAGE OF 3 TREATMENTS: 170 € 
 

7. Συνδυασμός Θεραπειών Spa Jet – Cocooning Spa Jet 

☯ H υψηλή τεχνολογία στην υπηρεσία της ομορφιάς. Συνδυασμός 12 θεραπειών spa για τη 
φροντίδα σας. 10 διαφορετικά προγράμματα για τις ανάγκες σας σε συνδυασμό με μάσκες 
σώματος. 

☯ The high-tech for the very best of your wellness. A combination of 12 Spa treatments to take 
care of you. 10 different programs for your needs. Can be done with different body masks. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 40' ΤΙΜΗ / PRICE: 50 € 

 

ΠΑΚΕΤΟ 3 ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ / PACKAGE OF 3 TREATMENTS: 120 € 

 

 

 



 

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ 
MANICURE – PEDICURE 

 

1. Spa Μανικιούρ – Spa Manicure  
☯ Ειδική φροντίδα για ταλαιπωρημένα χέρια με peeling και μάσκα που περιποιείται και  

ενυδατώνει τα κουρασμένα χέρια. 

☯ Special treatment for pestered hands, with peeling and a mask which cares and hydrates the  
tired hands. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 45' ΤΙΜΗ / PRICE: 25 € 
 

2. Spa Πεντικιούρ – Spa Pedicure 

☯ Χαρείτε ένα χαλαρωτικό μασάζ, συνδυασμένο με peeling και μια μάσκα από ylang – ylang και 
λεβάντα. 

☯ You will have the pleasure of a relaxing massage combined with a peeling and a mask of ylang 
– ylang and levanter.  

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 70' ΤΙΜΗ / PRICE: 30 € 



 

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – HYDROTHERAPY 
 

1.Θαλασσοθεραπεία με Φύκια σε Μπανιέρα - Bain Prestige Thalassotherapy  

☯ Το φυσικό αυτό μπάνιο με εκχυλίσματα φυκιών, πλούσιο σε ιχνοστοιχεία, ευνοεί τη σωστή 
κυκλοφορία της λέμφου, βοηθά στο αδυνάτισμα, στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και την 
τόνωση.  

☯ Warm and relaxing hydro massage bath. The water is enriched with seaweed extracts, and 
gives you great benefit for the circulatory system, reliefs your body from tiredness and stress, 
detoxify and rejuvenate. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 30' ΤΙΜΗ / PRICE: 40 € 

 

ΠΑΚΕΤΟ 3 ΘΕΡΑΠΕΙΩN / PACKAGE OF 3 TREATMENTS: 90 € 
 

2. Ωκεάνιο Συμπύκνωμα σε Μπανιέρα - Ocean Bain Oligomer 

☯ Συμπύκνωμα θαλασσινού νερού, πλούσιου σε ιχνοστοιχεία και μέταλλα, που συνιστάται για 
την πραγματική αποκατάσταση της φόρμας. Τονώνει και ηρεμεί το σώμα, χάρη στην  
περιεκτικότητά του σε ολιγοστοιχεία, ενώ ανακουφίζει από τους ρευματισμούς και την 
αρθρίτιδα. 

☯ Detoxification and fitness retrieval therapy. The marine mud contains minerals, magnesium 
silicates and lyophilized seaweed "laminaria", "oligomer" and oligo-elements that help to relieve 
rheumatism and arthritis. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 30' ΤΙΜΗ / PRICE: 45 € 

 

3. Λουτροθεραπεία θεραπεία για Λιποδιάλυση - Bain d'algues laminaires 

☯ Λουτροθεραπεία - Θαλασσοθεραπεία, πλούσια σε βιταμίνες, αμινοξέα, φυτοορμόνες,  
ιχνοστοιχεία που ρυθμίζουν τον μεταβολισμό συντελώντας στην καλή λειτουργία και τη  
λιποδιάλυση. 

☯ Rich in vitamins, phyto-hormones, amino-acids, trace elements that regulate the metabolism  
and help in the good operation of lymph. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 35' ΤΙΜΗ / PRICE: 45 € 
 

ΠΑΚΕΤΟ 3 ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ / PACKAGE OF 3 TREATMENTS: 100 € 

 

4. Χαλαρωτική Λουτροθεραπεία - Cristaux de Bain Relaxants 

☯ Αναβράζοντες κρύσταλλοι θαλάσσιας λεβάντας με λεπτό και απαλό άρωμα που σας 
προσφέρουν ένα απολαυστικό και χαλαρωτικό μπάνιο, απομακρύνοντας στρες και κούραση. 

☯ Carbonated Sea crystals made from lavender, with a fine and subtle scent that give you a 
soothing and relaxing bath and releasing from stress and fatigue. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 35' ΤΙΜΗ / PRICE: 45 € 



FACE & BODY TREATMENTS 
 

1. Ολοκληρωμένη Θεραπεία με Χρυσό - Golden Spa Therapy 

☯ Μια ολοκληρωμένη περιποίηση προσώπου και σώματος για αποτοξίνωση, ενυδάτωση, 
επιμεταλλοποίηση, αντιγήρανση, ανανέωση, αναζωογόνηση, ευεξία, μέσα από την πολυτέλεια 
του χρυσού και τις λεπτές ευωδιές των λουλουδιών του αγρού και της ερήμου. Φρεσκάδα - 
μυρωδιές και λάμψη στην αέναη τέχνη της ομορφιάς. 

☯ Essence of wildflowers, sagebrush and passion flower, in fusion with minerals and golden leafs. 
Along the journey you will receive the gold dust and apricot scrub body polish, a warm bath with 
gold dust powder and floral extracts, a gold body wrap and a facial mask rich in minerals and 
floral essences. 

The final touch of exquisite antioxidant oils and gold dust powder gives you radiance for  
wonderful times. Freshness, fragrance and glitter in the eternal art of beauty. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 100' ΤΙΜΗ / PRICE: 150 € 

 

ΠΑΚΕΤΟ 3 ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ / PACKAGE OF 3 TREATMENTS: 390 € 

 

2. Ολοκληρωμένη Θεραπεία με Σοκολάτα– Chocolate delicious detoxifying therapy 

☯ Μια θεραπεία προσώπου και σώματος με βάση τη σοκολάτα για το πρόσωπο και το σώμα. 
Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες βελτιώνει την άτονη και αφυδατωμένη περιοχή του σώματος και 
του προσώπου ενώ βοηθά στην σύσφιξη και την αποβολή τοξινών από τον οργανισμό. 

☯ A detoxifying therapy with chocolate for the face and the body. Chocolate moisturizes tones and 
detoxifies the body. 

ΧΡΟΝΟΣ / TIME: 110' ΤΙΜΗ / PRICE: 110 € 

 

ΠΑΚΕΤΟ 3 ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ / PACKAGE OF 3 TREATMENTS:270 € 


