mobile spa

menu

Operating hours: 09.00-21.00
mobile.aegeospas.gr

mobile@aegeospas.gr

For booking enquires, please contact reception

ΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MOBILE από την Aegeo Spas

MOBILE WELLNESS TREATMENTS by Aegeo Spas

ΜΑΣΆΖ | MASSAGE
ΣΟΥΗΔΙΚΌ ΜΑΣΆΖ
SWEDISH MASSAGE

ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΉ | SIGNATURE TREATMENTS
Εφαρμογή σε όλο το σώμα με 100% φυτικά έλαια που
διευκολύνουν τις αρμονικές κινήσεις των χεριών.
Απόλυτη χαλάρωση σώματος και αναζωογόνηση του
πνεύματος και των αισθήσεων.

60’ 65€
80’ 90€

Full Body Massage. The use of 100% plant oil facilitates
smooth hand movements. Body relaxation and
rejuvenation.

ΒΑΘΎ ΑΘΛΗΤΙΚΌ
ΜΑΣΆΖ

Θεραπευτικό μασάζ. Αποθεραπεία μυϊκών ινών και
σημείων του σώματος όπου έχει συσσωρευτεί ένταση,
εφαρμογή τεχνικής βεντουζών. Δημιουργεί υπεραιμία
και αποκαθιστά την ελαστικότητα των μυών.

DEEP TISSUE
MASSAGE

Deep therapeutic massage. Focus on deeper muscle
layers with cupping. Enhance blood circulation and
restore muscle elasticity.

ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΊΑ

Αντιστρές μασάζ. Χρησιμοποιούνται αιθέρια έλαια
της επιλογής σας. Χαλαρωτικό.

AROMATHERAPY
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΜΑΣΑΖ

55’ 85€

Relaxing anti stress massage. An effective combination
of mild applications using essential oils of your choice.
Μια θεραπεία για όλες τις ηλικίες, στοχευόμενη
στο επιθυμητό σημείο του σώματος. Αυτό το μασάζ
προσαρμόζεται ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες
και επιθυμίες.

INDIVIDUAL
TAILORED MASSAGE

Α treatment for all ages, targeting the part of the
body desired. This massage treatment is adapted to
respond to the personal needs and wishes of clients.

ΜΑΣΑΖ ΠΛΑΤΗΣ ΑΥΧΕΝΑ - ΚΕΦΑΛΗΣ

Με αυτό το ιδιαίτερο μασάζ, η ένταση που έχει
συσσωρευτεί στην πλάτη, τον αυχένα και τους ώμους
σας, έπειτα από μία αγχώδη και απαιτητική μέρα,
απλώς εξαφανίζεται.

BACK, HEAD
& NECK MASSAGE

60’ 75€
80’ 100€

45’ 60€

50’ 65€

This special massage makes the tension accumulated
in your back, neck and shoulder region at the end of a
stressful and demanding day simply disappear.

Για ραντεβού και περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποδοχή. Ώρες λειτουργίας: 09.00 – 21.00
καθημερινά. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή, αλλεργία ή ασθένεια που μπορεί να
επηρεαστεί από τη θεραπεία. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια. Ένα ευρώ από κάθε θεραπεία
θα διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής του προγραμματισμένου ραντεβού σας παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την υποδοχή του ξενοδοχείου τουλάχιστον 2 ώρες πριν, διαφορετικά υπάρχει χρέωση των υπηρεσιών που έχετε
προγραμματίσει.
For appoinments and more information, please contact the reception desk. Operating hours: 09.00 – 21.00 daily. Please inform us
about any medication you may be on, for any conditions, allergies or illnesses which may be impacted by the teatment. Our company
bears no responsibility for any kind of loss. One euro of each treatment will be donated to charity. If you wish to re-schedule or cancel
your appointnent, please contact the hotel reception at least 2 hours in advance, othewise we will regrettably have to charge your
treatments.
Για να κλείσετε ραντεβού, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ρεσεψιόν | For booking enquires, please contact reception
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ΚΡΗΤΙΚΌ ΜΑΣΆΖ

Βαθύ μασάζ σε όλο το σώμα. Κρητικό ελαιόλαδο με
αποστάγματα πορτοκαλιού και ρακής. Αναζωογονεί και
ισορροπεί το σώμα και την ψυχή.

CRETAN MASSAGE

Deep head to toe massage.
Extra virgin olive oil with orange and a touch of raki.
Rejuvenates and balances body and soul.

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΌ
ΜΑΣΆΖ

Το απόλυτα χαλαρωτικό μασάζ. Θεραπεία σε όλο το
σώμα με εφαρμογή τεχνικής βεντουζών. Το απόλυτο
ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα, χαλαρώνει και αναζωογονεί.

ANCIENT GREEK
MASSAGE

The absolute relaxing massage. Full body treatment
with ancient cupping technique. This complete journey
to ancient greece takes away tension and rejuvenates.

70’ 95€

70’ 105€

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΆ ΠΑΚΈΤΑ | COMBOS
ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΠΡΟΣΏΠΟΥ 25 λεπτά θεραπεία προσώπου (ενυδατική ή λάμψης)
+ 55 λεπτά μασάζ σώματος (σουηδικό ή αθλητικό)
ΜΕ ΜΑΣΆΖ ΤΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΣΑΣ
FACIAL TREATMENT
PLUS MASSAGE
OF YOUR CHOICE

25 mins facial treatment (hydra or glow)
+ 55 mins full body massage (swedish or deep tissue)

ΑΠΟΛΈΠΙΣΗ
ΣΏΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΣΆΖ
ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΣΑΣ

20 λεπτά βαθιά απολέπιση + 50 λεπτά μασάζ σώματος
(αρωματοθεραπεία ή σουηδικό)

BODY SCRUB
PLUS MASSAGE
OF YOUR CHOICE

20 mins deep scrub + 50 mins full body massage
(aromatherapy or swedish)

80’ 125€

70’ 115€

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | FACIAL TREATMENTS
ENYΔΑΤΩΣΗ

Το πρόσωπο προετοιμάζεται με ένα ήπιο scrub που
απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα ώστε να απορροφήσει
καλύτερα τους ορούς θρέψης και ενυδάτωσης.

ΗΥDRATION

The face is prepared with a mild scrub to remove dead
cells and prime for deeper absorption of nutritious and
hydrating serums.

ΛΑΜΨΗ

Eπαναφορά της λάμψης και της φωτεινότητας του
δέρματος με την συνέργεια ειδικού μασάζ και βιταμινών.

GLOW

The face is illuminated and glowing once again with the
synergistic effect of the special massage and νitamins
applied.

55’ 70€

55’ 80€

