
 
 

AEGEAN OPEN AIR WELLNESS 
  
 
Massages & Θεραπείες 
 
POSEIDON MASSAGE 60’/95€ 
Μια ευεργετική ανακουφιστική πολυτέλεια για απόλυτη απόλαυση. Συνδυασμός 
αρωματοθεραπείας σε όλο το σώμα, μασάζ κεφαλής, προσώπου & αυχένα, ρεφλεξολογίας 
στα άκρα του σώματος (χέρια, πέλματα και αυτιά) με επιλεγμένες κινήσεις σιάτσου στην 
πλάτη. 
 
DEEP TISSUE MASSAGE 30’/70€ - 60’/130€ 
Αυτό το εκπληκτικό μασάζ αναζωογονεί το σώμα με τη βοήθεια δυνατών πιέσεων και 
αποτελεί το ιδανικότερο μασάζ στο menu των καλύτερων spa του κόσμου. Οι μαλάξεις 
εφαρμόζονται σε όλες τις εν τω βάθει μυϊκές ομάδες, με έντονες πιέσεις από τα δάχτυλα, 
τις γροθιές, τα αντιβράχια ή και τους αγκώνες. Το αποτέλεσμα είναι η πλήρης 
αναζωογόνηση, τόνωση και χαλάρωση.  
 
AROMA MASSAGE 30’/60€ - 50’/85€ 
Μασάζ με αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα αρωματικών φυτών και βοτάνων, τα οποία 
διαθέτουν θεραπευτικές ιδιότητες .Τα πολύ μικρά μόρια των αιθέριων ελαίων φθάνουν 
αμέσως στον οργανισμό και συντελούν στην ευεξία και την αναζωογόνηση 
 
LYMPHATIC MASSAGE 30’/55€ - 50’/75€ 
Τεχνική απαλού μασάζ που επικεντρώνεται στα πόδια. Ενεργοποιεί τη ροή της λέμφου και 
του αίματος, με αποτέλεσμα την αποβολή των τοξινών βοηθά στην καταπολέμηση της 
κυτταρίτιδας, των οιδημάτων και την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος. 
 
KIDS MASSAGE 20’/45€ - 40’/75€ 
Χαρίστε σ’ αυτούς που αγαπάτε μια μοναδική θεραπεία ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά. Η 
χρησιμοποίηση της αφής σαν θεραπεία είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση. Το 
Kids Massage απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 5 ως 16 ετών και χρησιμοποιεί 
απαλές μαλάξεις - όπως ένα απαλό χάδι- με φυσικό υποαλλεργικό λάδι. Εξειδικευμένοι 
θεραπευτές γι’ αυτές τις τρυφερές ηλικίες εφαρμόζουν ήπιες μαλάξεις στους μύες και τις 
αρθρώσεις που εκτείνονται σε όλο το σώμα (χέρια - πλάτη - πόδια - πρόσωπο - αυχένα 
- τριχωτό της κεφαλής – μαλλιά) 
 
RELAX & REFLEX 30’/70€ 
Αφεθείτε στις χαλαρωτικές ιδιότητες της Ρεφλεξολογίας για τα πέλματα σας, συνδυασμένες 
με peeling στα άκρα σας. Ακολουθούν ειδικές πιέσεις και μαλάξεις σε πέλματα και γάμπες, 
για την κινητοποίηση της  κυκλοφορίας του αίματος και κυρίως την απελευθέρωση της 
έντασης, μέσω του νευρικού συστήματος. 
 



HEAD & FACE MASSAGE 20’/50€ 
Χαλαρωτικό μασάζ στο κεφάλι, το πρόσωπο και τον αυχένα. Ανακουφίζει 
από πονοκεφάλους, ημικρανίες, αυχενικό σύνδρομο,και βοηθάει στην βελτίωση του 
νευρικού συστήματος. 
 

For Two     
Εσείς και η όραση, η όσφρηση, η γεύση, η ακοή, η αφή της αγάπης του... Σ’ ένα πραγματικό 
ησυχαστήριο των αισθήσεων μια εμπειρία για δύο που αξίζει να χαρίσετε στον εαυτό σας 
και σ’ αυτόν που αγαπάτε. 
 
COUPLES CANDLE MASSAGE 60’/180€ 
Χαλαρώστε την ψυχή και το σώμα σας μαζί με το έταιρο ήμισυ με  τη φλόγα του κεριού. Το 
καταπραϋντικό άρωμα του κρεμώδες κεριού θα σας οδηγήσει σε ένα ταξίδι αισθήσεων. Tα 
έλαια του αφυπνίζουν τις αισθήσεις σας και θρέφουν βαθιά το δέρμα σας, ενισχύοντας την 
εμπειρία μασάζ 
 
Θεραπείες Προσώπου 
HYDRATENSE TREATMENT 30’/60€ - 60‘/100€ 
Ενισχυμένη θεραπεία βαθειάς ενυδάτωση με φυτικά εκχυλίσματα βοτάνων, ginger και 
χαμομηλιού. Το Υαλουρονικό οξύ ενεργοποιεί τα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας για 
την καλύτερη ενυδατώση και βελτίωση της ελαστικότητας του.  
 
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ  10:00 - 18:30 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
• Παρακαλούμε να βρίσκεστε στο ραντεβού 5 λεπτά νωρίτερα. 
• Παρακαλούμε πριν τη θεραπεία να αφαιρείτε τα κοσμήματα. 
• Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αντικείμενα που τυχόν χάσετε. 
 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
• Κατά τη Διάρκεια της θεραπείας παρακαλούμε ενημερώστε τους θεραπευτές μας για το 
αν 
αισθάνεστε άνετα ή όχι. Το να αισθάνεστε άνετα είναι το κυριότερο μέλημά μας. 
• Ενημερώστε τους θεραπευτές μας για τυχόν εκδορές, τραυματισμούς ή πόνους σε 
συγκεκριμένα σημεία του σώματός σας. Έτσι η αντιμετώπιση θα είναι η πρέπουσα βάσει 
των δικών σας αναγκών. 
• Aν έχετε ερωτήσεις ή απορίες οι θεραπευτές μας με χαρά θα σας τις λύσουν. 
 
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας συγκεκριμένης θεραπείας, πρέπει να μας ενημερώνετε 
τουλάχιστον 2 ώρες νωρίτερα από το ραντεβού σας. Σε περίπτωση που καθυστερήσετε 
αυτό ίσως μειώσει το χρόνο που θα έχετε στη διάθεσή σας για τη θεραπεία. 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Τα παιδιά άνω των 16 ετών, μπορούν να κάνουν συγκεκριμένες θεραπείες, που 
αναφέρονται στον κατάλογο και οι οποίες πραγματοποιούνται  αποκλειστικά και μόνο με 
την συγκατάθεση και την συνοδεία κηδεμόνα. 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 
• Τα κινητά τηλέφωνα δεν επιτρέπονται στους χώρους του μασάζ. 
• Σας υπενθυμίζουμε ότι το κάπνισμα απαγορεύεται. 


