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Καλώς ήρθες σε ένα μοναδικό και πανέμορφο προορισμό της 

”AEGEO SPAS”.

Σας προσκαλούμε να ¨ταξιδέψετε¨ μαζί μας, με οδηγό τις 5 

αισθήσεις. Επιλέξτε από τις εξειδικευμένες θεραπείες σώματος 

και προσώπου και αφεθείτε στα έμπειρα χέρια των θεραπευ-

τών μας για να εναρμονίσουν σώμα, μυαλό και πνεύμα.

Η AEGEO SPAS αναζητά για τον επισκέπτη της κάτι παραπάνω 

από μια επιφανειακή προσέγγιση. 

Στοχεύουμε στην επαναφορά της εσωτερικής υγείας χωρίς να 

αδιαφορούμε για την εξωτερική εμφάνιση, με εργαλείο μας τα 

προϊόντα Ελληνικής Γης. 

Η Ομάδα μας θα προσαρμόσει την κάθε θεραπεία στα μέτρα 

σας, προσφέροντας σας μια αξέχαστη εμπειρία.

Αγαπητέ Επισκέπτη...

THERAPIEN SPA

Herzlich willkommen in einem einzigartigen und schönen Be-

stimmungsort von „AEGEO SPAS“.

Wir laden Sie ein, mit uns zu reisen, geführt von den 5 Sinnen. 

Wählen Sie aus unseren speziellen Körper- und Gesichtsbe-

handlungen und ergeben Sie sich in die Hände unserer erfah-

renen Therapeuten, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu 

bringen.

AEGEO SPAS wünscht sich für seine Gäste mehr als einen 

oberflächlichen Ansatz. 

Wir sind bestrebt, die innere Gesundheit wiederherzustellen, 

ohne dem äußeren Erscheinungsbild gleichgültig zu sein, mit 

den griechischen Erdprodukten als Werkzeug. 

Unser Team wird jede Behandlung an Ihre Bedürfnisse anpas-

sen und Ihnen ein unvergessliches Erlebnis bieten.

Geehrter Gast...



THERAPIEN SPA ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ SPA

Θεραπεία Jet Lag 15mins
Αφεθείτε στη ζεστασιά των ζεστών πετσετών που τοποθετού-
νται στα πόδια σας και στην ανακουφιστική δράση του μασάζ 
κεφαλής και αυχένα με αρωματικά έλαια. 

Μεταξενίο ΣώΜα 25mins
Ήπια απολέπιση σώματος κατάλληλη ακόμα και για τα πιο ευ-
αίσθητα δέρματα. Αφήνει το δέρμα λείο και απαλό σαν μετάξι.

Λαδί Καί αΛατί 25mins
Αναζωογονήστε τον εαυτό σας μέσα από μία βαθιά απολέπιση 
σώματος με λάδι και θαλασσινό αλάτι.

αποΛεπίΣη Με ΜεΛί Καί Ζαχαρη 25mins
Το απαλό άρωμα μελιού σε συνδυασμό με το φυσικό μείγμα 
της μαύρης ζάχαρης μετατρέπουν αυτή την απολέπιση σώμα-
τος σε θεραπεία των αισθήσεων.

therapie Jet-Lag 15mins
Fußbad mit Meeressalzen und Kopfmassage mit dem Mittel-
meeraroma.

Seidener Körper  25mins
Ein entschlackendes Peeling, das die toten Körperzellen der 
Haut entfernt. Dies ist vor jeder Körpertherapie zu empfehlen.

öLe und MeereSSaLze 25mins
Erfrischen Sie sich durch einen tiefgehenden Körper-Peeling 
mit reinen und natürlichen Olivenöl und dicken Meeres- Salz.

peeLing Mit zucKer und honig 25mins
Der weiche Duft der Vanille in Verbindung mit der Naturmi-
schung des dunklen Zuckers und Honigs verwandeln diesen 
Körperpeeling zu einer Therapie der Sinne.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
VORBEREITUNG AUF DIE REISE

ΘεραπείεΣ ΚαΛώΣορίΣΜατοΣ aegeo SpaS
WiLLKoMMenSBehandLungen aegeo SpaS

αποΛεπίΣη Με ΚρητίΚα Βοτανα 25mins
Απολέπιση σώματος με κρητικά βότανα και βιολογικό ελαιόλα-
δο με αντιοξειδωτική δράση. 

προετοίΜαΣία Γία τον ηΛίο 40mins
Μία ολοκληρωμένη περιποίηση σώματος που προετοιμάζει το 
δέρμα πριν από την έκθεση στον ήλιο. Απαλή απολέπιση που 
αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα του δέρματος για ομοιόμορφο μαύ-
ρισμα σε συνδυασμό με μάσκα σώματος βαθιάς ενυδάτωσης. 

ΘερΜεΣ εΓΚαταΣταΣείΣ Ημερησίως

peeLing Mit
KretiSchen Kräutern  25mins
Tiefes aromatisches Peeling mit einer Kombination aus La-
vendel, Diktamus und Cadance-Tee. Belebt Körper und Geist.

VorBereitung auf die Sonne  40mins
Eine ganzheitliche Körperbehandlung, die die Haut vor dem 
Sonnenbaden vorbereitet. Ein sanftes Peeling entfernt abge-
storbene Hautzellen für eine gleichmäßige Bräune in Kombi-
nation mit einer tiefen, hydratisierenden Körpermaske. 

KörperWärMe
(geSchLoSSene Spa Mit Wet) Täglich



THERAPIEN SPA

cryothérapie 50mins
Sofortige Ergebnisse des Wiederaufbaus gleich nach der ers-
ten Therapie. Schenken Sie Ihrem Gesicht die verlorene Vitali-
tät und den Glanz durch eine Behandlung basiert auf straffen-
de Kältetherapie zurück.

cryothérapie Die Absolute Reise      70mins
Für ein umfassenderes Erlebnis empfehlen wir Ihnen, die 
Kryotherapie Die Absolute Reiseauszuprobieren, die eine 
spezielle Erholungsmassage für die empfindliche Augen-
partie beinhaltet.

anti-aging-BehandLung
Mit Safran 50mins
Revolutionäre Methode gegen die ersten Ausdrucksfalten und 
Feinfältchen. Produkte der modernen Generation in Kombina-
tion mit besonderen Massagetech- niken, die die Blutzirkula-
tion erhöhen, die Gewebe oxygenieren und dadurch die Haut 
wiederaufbauen und straffen.

anti-aging-Behandlung mit Safran
für gesicht und hals
Die Absolute Reise  70mins
Für ein umfassenderes Erlebnis empfehlen wir Ihnen, die 
Anti-Aging-Behandlung mit Safran für Gesicht und Hals 
Die Absolute Reise auszuprobieren, die eine spezielle Straf-
fungsmassage für die empfindlichen Augenpartien beinhal-
tet.

augentherapie 30mins
Eine Therapie speziell ausgearbeitet für den empfindlichen 
Bereich der Augen. Eine Zusammenstellung einer technischen 
Massage und antifalten Maske, speziell geeignet für die Ver-
minderung von Alterserscheinungen.

ΚρυοΘεραπεία 50mins
Εμφανή αποτελέσματα ανόρθωσης από την πρώτη κιόλας θε-
ραπεία. Χαρίστε στο πρόσωπο σας τη χαμένη σφριγηλότητα 
και λάμψη μέσα από μια περιποίηση βασισμένη στις συσφικτι-
κές ιδιότητες της κρυοθεραπείας.

Κρυοθεραπεία Το Απόλυτο Ταξίδι 70mins
Για μία πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, σας προτείνουμε να 
δοκιμάσετε τη Κρυοθεραπεία Το Απόλυτο Ταξίδι, που πε-
ριλαμβάνει ένα εξειδικευμένο μασάζ ανόρθωσης για την 
ευαίσθητη περιοχή των ματιών.

Θεραπεία αντίΓηρανΣηΣ
Με ΚροΚο ΚοΖανηΣ
Γία προΣώπο Καί ΛαίΜο 50mins
Επαναστατική μέθοδος αντιμετώπισης των πρώτων γραμμών 
έκφρασης και λεπτών ρυτίδων. Προϊόντα σύγχρονης γενιάς 
με βάση τον Κρόκο Κοζάνης, σε συνδυασμό με τεχνικές μά-
λαξης, αυξάνουν την κυκλοφορία του αίματος, οξυγονώνουν 
τους ιστούς με αποτέλεσμα την λείανση των ρυτίδων και την 
θρέψη της επιδερμίδας.

Θεραπεία αντιγήρανσης
Με Κρόκο Κοζάνης Για πρόσωπο
Και Λαιμό το Απόλυτο ταξίδι  70mins
Για μία πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, σας προτείνουμε να δο-
κιμάσετε την Θεραπεία Αντιγήρανσης με Κρόκο Κοζάνης Για 
Πρόσωπο Και Λαιμό Το Απόλυτο Ταξίδι, που περιλαμβάνει 
ένα εξειδικευμένο μασάζ ανόρθωσης για την ευαίσθητη πε-
ριοχή των ματιών.

Θεραπεία Ματίών 30mins
Μια θεραπεία ειδικά σχεδιασμένη για την ευαίσθητη περιοχή 
των ματιών. Ένας συνδυασμός εξειδικευμένης τεχνικής μασάζ 
και αντιρυτιδικής μάσκας, ιδανικός για τη μείωση από τα 
σημάδια της γήρανσης.

 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ SPA

ΜαΣαΖ προΣώπου 25mins
Απολαύστε ένα ταξίδι στην απόλυτη χαλάρωση με ένα μονα-
δικό μασάζ προσώπου.

Θεραπεία Με αΛοη
Γία Μετα τον ηΛίο 25mins
Απολαύστε τις ευεργετικές ιδιότητες της Αλόης που ενυδατώ-
νει και καταπραΰνει το δέρμα σας μέσα από αυτή τη σύντομη 
θεραπεία προσώπου.

ΚαΘαρίΣτίΚη Θεραπεία
Με BLacK LaVa 50mins 
Περιποίηση προσώπου με ηφαιστειακή λάβα που αφαιρεί σε 
βάθος τη λιπαρότητα και τα μαύρα στίγματα. Κατάλληλο για 
όλους τους τύπους δέρματος.

Θεραπεία ενυδατώΣηΣ
Με αΒοΚαντο 50mins
Ολοκληρωμένη περιποίηση προσώπου με αβοκάντο και πολυ-
βιταμινούχο ορό που προσφέρει αναζωογόνηση και ξεκούρα-
ση στην επιδερμίδα.

geSichtSMaSSage  25mins
Runden Sie ihre Reise mit einer entspannenden, einmaligen 
Gesichtsmassage ab.

geSichtSfeuchtigKeitStherapie
iM anSchLuSS
eineS SonnenBadeS 25mins
Genießen Sie die wohltuenden Eigenschaften der Aloe Vera, 
die auf ihre Haut befeuchtend und schmerzlindernd durch eine 
Mini-Gesichtstherapie wirkt.

reinigung Mit SchWarzer LaVa 50mins 
Gesichtspflege, die Fettigkeit und Mitesser gründlich entfert. 
Für alle Hauttypen geeignet.

pfLege für geSicht,
Mit aVocado 50mins
Gesichtspflege mit Peeling und Multivitamin-Serum bietet Re-
vitalisierung & Erholung der Haut in kurzer Zeit. Feuchtigkeits-
spende mit Avocado.

KYΡΙΩΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
AUFENTHALT

ΘεραπείεΣ προΣώπου αεgeo SpaS
geSichtStherapien

Οι εξατομικευμένες περιποιήσεις προσώπου μας, οι οποίες είναι ένας συνδυασμός καθαρισμού, απολέπισης,
μασάζ και συγκεκριμένης μάσκας, αναλόγως με τον τύπο του δέρματος σας, προσφέρουν υγιή επιδερμίδα και ακαταμάχητη λάμψη.

Για να διατηρήσετε αυτά τα αποτελέσματα προτείνεται από τον θεραπευτή σας μια καθημερινή φροντίδα για το σπίτι.

Unsere personalisierten Gesichtsbehandlungen, die je nach Hauttyp eine Kombination aus Reinigung, Peeling,
Massage und einer speziellen Maske darstellen, bieten gesunde Haut und unwiderstehlichen Glanz.

Um diese Ergebnisse zu behalten, bietet Ihr Therapeut eine tägliche Pflege für Ihr Zuhause an.



χαΛαρώτίΚο ΜαΣαΖ 50mins 
Το μασάζ αυτό επικεντρώνεται σε όλα τα σημεία του σώματος 
που υπάρχει ένταση χρησιμοποιώντας μέτριας έντασης πιέσεις. 
Απόλυτη χαλάρωση του σώματος και αναζωογόνηση του πνεύ-
ματος και των αισθήσεων με λεβάντα και λάδι σταφυλιού.

ΜαΣαΖ ΒαΘίαΣ ξεΚουραΣηΣ-
Καί ευερΓετίΚου υπνου 60mins
Η απόλυτη χαλαρωτική εμπειρία με ζεστές πετσέτες στα άκρα 
και εισπνοές από αιθέριο έλαιο λεβάντας. Ιδανικό για όσους 
έχουν πολύ ένταση, υποφέρουν από αϋπνίες ή επιζητούν να 
ζήσουν μία εμπειρία απόλυτης χαλάρωσης και ευεξίας.

αΘΛητίΚο ΜαΣαz 50mins
Ιδανική επιλογή για αθλητές και για όσους επιθυμούν μία βα-
θιά και έντονη μάλαξη. Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τε-
χνικές μάλαξης στα κατώτερα στρώματα των μυϊκών ιστών, 
σε συνδυασμό με παθητικές διατάσεις το μασάζ αυτό βοηθάει 
στην αποθεραπεία σημείων του σώματος που έχει συσσωρευ-
τεί ένταση. Ταυτόχρονα αυξάνεται η ευλυγισία αποκαθιστώ-
ντας την ελαστικότητα των μυών. 

αθλητικό Μασάζ
Το Απόλυτο Ταξίδι 75mins
Για μία πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, σας προτείνουμε να 
δοκιμάσετε το Αθλητικό Μασάζ, Το Απόλυτο ταξίδι, που πε-
ριλαμβάνει επιπλέον μια μάσκα σώματος με λάσπη που συμ-
βάλλει στην αποσυμφόρηση των μυών.

entSpannungSMaSSage               50mins 
Diese Massage konzentriert sich auf alle gespannten Körpertei-
le, die mit mäßiger Druck entspannt werden. Absolute Entspan-
nung des Körpers und Revitalisierung von Geist und Sinne mit 
Lavendel und Traubenöl.

KönigLiche träuMe:
BehandLung tiefer erhoLung
& erhoLSaMen SchLafeS  60mins
Eine intensiv entspannende Massage für den ganzen Körper 
und den Kopf, angereichert mit speziellen ätherischen Ölen. 
Ideal für diejenigen, die viel Stress haben, unter Schlaflo- sig-
keit leiden oder einen tief erholsamen Schlaf erleben möchten.

SportMaSSage MaSSage 50mins
Spezielle Massage für Sportler, aber auch für jeden, der ein 
stärkeres Ergebnis erwünscht. Bei dieser Therapie werden 
bestimmte Öle benutzt, die in Verbindung mit passiven Deh-
nungen, die Beweglichkeit und das Gleichgewicht der Muskeln 
fördern. Geeignet für Frauen und Männer.

Sportmassage Die Absolute Reise 75mins
Für ein umfassenderes Erlebnis empfehlen wir Ihnen die 
Sportmassage, Die Absolute Reise auszuprobieren, die zu-
sätzlich eine Schlammmaske enthält, die die Muskeln ent-
lastet.

THERAPIEN SPA

KretiSche MaSSage   70mins 
Eine tiefgehende Massage von Kopf bis Fuss. Sie basiert auf 
das kretischen Olivenöl, Orangenessenze und Raki(kretischen 
Schnaps).Reisen Sie mit uns zurück in die Vergangenheit mit 
althergeholten Techniken, mit dem Ziel der Erfrischung und des 
Gleichgewichts zwischen Körper und Geistes.

Kretische Massage
Die Absolute Reise  95mins
Für ein umfassenderes Erlebnis empfehlen wir Ihnen, die kreti-
sche Massage, Die Absolute Reise, auszuprobieren, die zusätzlich 
ein antioxidatives Peeling mit kretischen Kräutern enthält, das 
Ihre Haut auf die Vorteile der wohltuenden Massage vorbereitet.

aLtgiechiSche MaSSage 60mins
Genießen Sie eine entspannende Massage mit der altgriechischen 
Schröpftechnik. Lindert Muskelschmerzen und beruhigt Erkältun-
gen. Diese Therapie endet mit heißen Tüchern auf dem Nacken 
und Rücken, mit Druckanwendung auf bestimmte Stellen.

ΚρητίΚο ΜαΣαΖ 70mins
Βαθύ θεραπευτικό μασάζ από τη κορυφή μέχρι τα νύχια, που 
έχει σα βάση το κρητικό λάδι, τη ρακή και τα εκχυλίσματα πορ-
τοκαλιού. Ταξιδέψτε πίσω στο χρόνο μέσα από ειδικές τεχνικές 
για την επίτευξη αναζωογόνησης και ισορροπίας σώματος και 
πνεύματος.

Κρητικό Μασάζ
Το Απόλυτο Ταξίδι  95mins 
Για μία πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, σας προτείνουμε να δοκι-
μάσετε το Κρητικό Μασάζ, Tο Απόλυτο Ταξίδι που περιλαμβά-
νει επιπλέον μία αντιοξειδωτική απολέπιση με κρητικά βότανα 
που προετοιμάζει το δέρμα σας για να δεχτεί όλα τα οφέλη 
των ευεργετικών συστατικών του μασάζ.

αρχαίοεΛΛηνίΚο ΜαΣαΖ  60mins
Απολαύστε ένα χαλαρωτικό μασάζ σε όλο το σώμα με την αρχαία 
ελληνική τεχνική με βεντούζες που εφαρμόζονται στην περιοχή 
της πλάτης. Ανακουφίζει από μυϊκούς πόνους και κρυολογήματα.

ΜαΣαΖ ΣώΜατοΣ aegeo SpaS
KörperMaSSage aegeo SpaS

Το Μασάζ είναι η πιο δημοφιλής θεραπεία σε κάθε Spa μας. Έτσι λοιπόν σας προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία από 
διαφορετικά είδη μάλαξης από όλο τον κόσμο ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Πριν από οποιαδήποτε συνεδρία 

υπάρχει μια μικρή συνομιλία με τον θεραπευτή σας έτσι ώστε να επικεντρωθεί στις επιβαρυμένες περιοχές αυξάνοντας 
την αιματική ροή στους ιστούς και τους μυς επαναφέροντας τον μυϊκό σας τόνο στα φυσιολογικά επίπεδα.

Είναι ώρα για απόλυτη χαλάρωση και ευεξία!

Massage ist die beliebteste Behandlung in jedem Spa. Deshalb bieten wir Ihnen eine Vielzahl von verschiedenen Arten 
von Massagen aus aller Welt an, ganz nach Ihren Wünschen. Vor jeder Behandlung gibt es ein kurzes Gespräch mit 
Ihrem Therapeuten, damit dieser sich auf die betroffenen Bereiche konzentriert und die Durchblutung von Gewebe

und Muskeln erhöht, indem Sie Ihren Muskeltonus auf ein normales Niveau bringen. Es ist Zeit für absolute 
Entspannung und Wellness!

 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ SPA



ΜαΣαΖ ΚυτταρίτίδαΣ  40mins
Μασάζ που διεγείρει τη μικροκυκλοφορία των τριχοειδών αγ-
γείων και σμιλεύει το σώμα τοπικά στα σημεία που εντοπίζεται 
η κυτταρίτιδα. Το μασάζ εφαρμόζεται κυρίως στη περιοχή της 
κοιλιάς και στα 
πόδια.

Μασάζ Κυτταρίτιδας
Το Απόλυτο Ταξίδι  65mins
Για μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, σας προτείνουμε να δο-
κιμάσετε το Μασάζ για Κυτταρίτιδα, Tο Απόλυτο Ταξίδι που 
περιλαμβάνει μία αποτοξινωτική περιτύλιξη με φύκια, που 
μειώνει τις κατακρατήσεις μεγιστοποιώντας το αποτέλεσμα 
του μασάζ.

ΜαΣαΖ τηΣ επίΛοΓηΣ ΣαΣ 25mins
Μια εξατομικευμένη θεραπεία για όλες τις ηλικίες. Αυτό το μα-
σάζ προσαρμόζεται ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες 
και επιθυμίες.

ΜαΣαΖ Με ΖεΣτεΣ πετρεΣ 60mins
Ολιστική εναλλακτική θεραπεία με ζεστές Βασαλτικές πέτρες. 
Ο θεραπευτής συνδυάζει αιθέρια έλαια με χαλαρωτικές τεχνι-
κές που ηρεμούν και ισορροπούν το νευρικό σύστημα. Προ-
σφέρει ευεξία και αναζωογόνηση.

παραδοΣίαΚο thai yoga ΜαΣαΖ 75mins
Αυτό το ρυθμικό μασάζ, ηλικίας 2500 ετών, ενσωματώνει 
διατάσεις, ασκήσεις yoga και πιέσεις για να ανακουφίσει την 
ένταση των μυών, να ενισχύσει την ευλυγισία και να ξεκουρά-
σει το μυαλό, το σώμα και το πνεύμα

SchLanK Machende &
antizeLLuLite-MaSSage 40mins
Eine Behandlung, die die Mikrozirkulation in den Kapillargefä-
ßen anregt und den Körper an den bedürftigen Stellen glättet. 
Die Massage wird vor allem an Bauch und Beinen angewandt.

Schlank machende & antizellulite-
Massage Die Absolute Reise 65mins
Eine vollständigere Erfahrung ist die Anti-Zellulitis-Massa-
ge Die Absolute Reise, die entgiftende Algen enthält, die die 
Flüssigkeitsretention reduzieren und die Wirkung der Mas-
sage maximieren.

MaSSage ihrer WahL 25mins
Eine individuelle Therapie für jedes Alter. Diese Massage 
passt sich Ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnisse an.

VuLKanSteine 60mins
Holistische Alternativtherapie mit heißen Basalt-Steinen. Die 
therapeutische Verbindung der Öle mit der Entspannungs-
technik, die das Nervensystem beruhigt und ins Gleichgewicht 
bringt. All das bietet Ihnen Wohlfühlen und Wiederbelebung.

thai-MaSSage 75mins
Eine rhythmische Massage, 2500 Jahre alt, beinhaltet Deh-
nungen, Jogaübungen und Massage, die Sie von Muskelver-
krampfungen befreit, die Beweglichkeit stärkt und Seele und 
Körper entspannen wird.

THERAPIEN SPA

ΜαΣαΖ πΛατηΣ,
αυχενα Καί ΚεφαΛηΣ  45mins
Απολαύστε ένα άκρως μυοχαλαρωτικό μασάζ, πλάτης, αυχένα 
και κεφαλής που ανακουφίζει από τις εντάσεις και το καθημε-
ρινό στρες.

Μασάζ πλάτης, αυχένα
Και Κεφαλής Το Απόλυτο Ταξίδι 55mins
Για μία πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, σας προτείνουμε να 
δοκιμάσετε το μασάζ πλάτης, αυχένα, κεφαλής, Tο Απόλυτο 
Ταξίδι, που περιλαμβάνει επιπρόσθετα μία ειδική τεχνική με 
βεντούζες για καλύτερη μυϊκή αποσυμφόρηση και ανακού-
φιση.

ΜαΣαΖ Γία ΖευΓαρία 2x50mins
Ένα ταξίδι αισθήσεων ειδικά σχεδιασμένο για νεόνυμφους και 
ζευγάρια. Αμυγδαλέλαιο με αιθέριο έλαιο βανίλια συνδυα-
σμένα με τεχνικές χαλάρωσης για όλο το σώμα προσφέρουν 
ενυδάτωση και ευεξία. 

Μασάζ Για Ζευγάρια
Το Απόλυτο Ταξίδι 2x70mins
Για μία πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, σας προτείνουμε να 
δοκιμάσετε το Μασάζ για Ζευγάρια, Tο Απόλυτο Ταξίδι που 
περιλαμβάνει επιπλέον μια θρεπτική μάσκα σώματος με βα-
νίλια για πιο βαθιά ενυδάτωση.

 

ΜαΣαΖ Γία εΓΚυουΣ 45mins
Ειδικά σχεδιασμένες τεχνικές μασάζ για την εγκυμοσύνη, με 
σκοπό την άνεση και ευεξία της μέλλουσας μητέρας. Εμπνευ-
σμένη θεραπεία που συνδέει μητέρα και παιδί με τη δύναμη 
της επαφής.

rücKen, nacKen
und KopfMaSSage  45mins
Genießen Sie eine sehr entspannende und genüssliche Kopf, 
Rücken und Nacken masssage. Eine besondere Massage, die 
die Spannung lindert, die sich an den wichtigsten Stellen an-
gesammelt hat.

rücken, nacken und Kopfmassage,
Die Absolute Reise  55mins

Für ein umfassenderes Erlebnis empfehlen wir Ihnen die Rü-
cken, Nacken, Kopfmassage Die Absolute Reise,, auszuprobie-
ren, die zusätzlich eine spezielle Technik mit Saugnäpfen für 
eine bessere Muskelentspannung und -entlastung beinhaltet.

paare-MaSSage 2x50mins
Eine Sinnesreise, speziell für Frischvermählte und Paare ab-
gestimmt. Aromatische Öle und Mandelöl, kombiniert mit 
Entspannungstechniken für den ganzen Körper, spenden extra 
Feuchtigkeit & sorgen für Wellness.

paare-Massage
Die Absolute Reise 2x70mins
Für ein umfassenderes Erlebnis empfehlen wir Ihnen die 
Massage für Paare Die Absolute Reiseauszuprobieren, die 
zusätzlich eine pflegende Körpermaske mit Vanille für eine 
tiefere Hydratation enthält.

MaSSage für SchWangere 45mins
Eine speziell ausgearbeitete Massage für erwartende Mütter, 
mit Ziel des Wohlgefühls und Wohlbefindens. Eine inspirierte 
Therapie, die Mutter und Kind durch die Kraft des Kontakts 
verbindet.

 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ SPA



THERAPIEN SPA ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ SPA

ΜαΣΚα ΣώΜατοΣ Με αΛοη 20mins
Καταπραϋντική μάσκα σώματος. Ιδανική για ενυδάτωση και 
ανακούφιση μετά από την έκθεση σαc; στον ήλιο. Ευεργετική 
θεραπεία χάρη στις αναπλαστικές ιδιότητες της Αλόης.

ΜαΣΚα ΣώΜατοΣ Με ΒανίΛία 20mins
Ενυδατική μάσκα σώματος με άρωμα βανίλιας, που ταξιδεύει 
και διεγείρει τις αισθήσεις.

ΜαΣΚα ΣώΜατοΣ Με ΣοΚοΛατα 25mins
Μια απολαυστική περιτύλιξη σώματος με βάση τη σοκολάτα. Το 
άρωμα και η κρεμώδης υφή της αγκαλιάζουν το σώμα προσφέ-
ροντας του ενυδάτωση και θρέψη. Ιδανική επιλογή για παιδιά.

ΜαΣΚα ΣώΜατοΣ Με ΛαΣπη  25mins
Θεραπεία σώματος με λάσπη. Η περιτύλιξη του σώματος με λά-
σπη συμβάλλει στη μείωση των μυϊκών πόνων και σπασμών, κα-
θώς διεγείρει τη κυκλοφορία του αίματος. Ιδιαίτερα αποτελε-
σματική για ρευματισμούς, αρθρίτιδα και δερματικές παθήσεις.

ΜαΣΚα ΣώΜατοΣ
Με φυΚία απο το αίΓαίο 25mins
Μάσκα σώματος με βάση τα θαλάσσια φύκια από το Αιγαίο, 
πλούσια σε μέταλλα, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και ιώδιο. Ιδανική 
επιλογή για αδυνάτισμα και για την αντιμετώπιση της κυττα-
ρίτιδας.

ΜαΣΚα ΣώΜατοΣ
Με ΚοΚΚίνη αρΓίΛο 25mins
Καθαριστική και αποτοξινωτική μάσκα σώματος με κόκκινη 
άργιλο. Το άρωμα και η υφή επηρεάζουν θετικά τα επίπεδα 
ευεξίας. Άμεσο αποτέλεσμα σύσφιξης.

feuchtigKeitSMaSKe
Mit aLoe Vera  20mins
Beruhigende Körpermaske, ideale feuchtigkeitsspende & 
lindernde Wirkung nach der Sonneneinstrahlung. Wohltuende 
Behandlung durch die regenerativen Eigen- schaften der Aloe 
Vera.

VaniLLeduft 20mins
Feuchtigkeitsspendende Körpermaske mit Vanillearoma, die 
die Sinne reist und stimuliert.

SchoKoLadenhochgenuSS 25mins
Seine genüssliche Körpermassage, die auf Schokolade basiert. 
Das Aroma und die cremeartige Struktur umarmen den Körper 
und bieten gleichzeitig Feuchtigkeit und Pflege. Geeignete 
Therapie für Kinder.

SchLaMMMaSKe 25mins
Ein eingewickelter Körper mit Schlamm, der den Körper von 
allen Schmerzen befreit, extra effektiv für Reuma, Arthritis 
(Gelenkentzündung),Überanstrengung, Muskelschmerzen und 
Hautkrankheiten.

aLgentherapie 25mins
Eine Körpermaske basiert auf Meeresalgen, reichhaltig an 
Metallen, Spurenelementen, Vitaminen und Jod geeignet zur 
Gewichtverminderung und Entschlackung.

rote tonerde 25mins
Reinigende Detox-Körpermaske mit Ton. Das Aroma und die 
Textur haben eine positive Auswirkung auf Ihre Wellness. 
Sofortige straffende Wirkung.

ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ
EIGENER HERD IST GOLDES WERT

ΜαΣΚεΣ ΣώΜατοΣ aegeo SpaS
KörperMaSKen aegeo SpaS

αίΓαίοπεΛαΓίτίΚο τεΛετουρΓίΚο 85mins
Μια θεραπεία με την υπογραφή μας που μπορείτε να συναντή-
σετε μόνο στην Aegeo Spas. Μια πλήρης απολέπιση σώματος 
με λεβάντα προετοιμάζει το δέρμα να δεχτεί τα ευεργετικά 
συστατικά της αποτοξινωτικής μάσκας με φύκια από το Αι-
γαίο. Αυτός ο εξαιρετικός συνδυασμός αισθήσεων ακολουθεί-
ται από μια μάλαξη σώματος με αρωματικά έλαια από βότανα 
της ελληνικής γης.

ΜίνώίΚοΣ ποΛίτίΣΜοΣ 90mins
Απελευθερώστε το μυαλό και τις αισθήσεις σας. Μάσκες με 
τοπικά βότανα και αιθέρια έλαια τυλίγουν το σώμα και ενυ-
δατώνουν το πρόσωπό σας χαρίζοντας τις ευεργετικές τους 
ιδιότητες. Η εμπειρία σας ολοκληρώνεται με ένα βαθύ μασάζ 
πλάτης και ποδιών βασισμένο σε παραδοσιακές ελληνικές τε-
χνικές.

to taξίδί του οδυΣΣεα 75 mins
Ολοκληρωμένη εμπειρία για άνδρες που συνδυάζει ένα εξατο-
μικευμένο μασάζ σε όλο το σώμα με μια σύντομη ενυδάτωση 
προσώπου. 

ενυδατώΣη προΣώπου
Γία ανδρεΣ 50min 
Ενυδατική θεραπεία προσώπου με αγγούρι, ειδικά σχεδιασμέ-
νη για τις απαιτήσεις της ανδρικής επιδερμίδας. Καθαρίζει, 
θρέφει και αναζωογονεί το δέρμα. Μη λιπαρή δράση.

MitteLMeerrituaL 85mins
Eine Therapie mit unserer Unterschrift, die Sie in all unseren 
Spa-Anlagen in ganz Griechenland finden werden. Ein voll-
ständiger Körperpeeling mit Lavendel, so dass die Haut die 
Wohltat des Mittelmeeres aufnehmen kann. Diese unglaub-
liche Zusammenstellung folgt eine Massage mit einer Mi-
schung aus aromatischen Ölen. Lassen Sie sich verführen.

MinoiSche KuLtur 90mins
Befreien Sie Ihre Seele und Ihre Gefühle, überlassen Sie sich 
einer zauberhalten Welt der Wärme und der Aromas. Örtli-
che Kräuter wickeln Ihren Körper und Ihr Gesicht mit einem 
Wohlgefühl ein. Ihre Reise wird durch eine tiefgehende Rü-
cken - und Fussmassage basiert auf traditionelle, griechische 
Techniken. 

eine MännerSache 75 mins
Ein einmaliger Genuss für Männer, der eine individuelle Kör-
permassage mit einer kurzen fuchtigkeitsspendener Gesichts-
massage folgt. Während der Therapie wird Kosmetik, speziell 
für Männer entwickelt, benutzt, um so eine vollständige The-
rapie zu erreichen.

Männer-geSichtSBehandLung 50min 
Eine Behandlung, die speziell auf die Bedürfnisse männlicher 
Haut abgestimmt ist. Reinigt, nährt und regeneriert die Haut, 
während sie schützend und feuchtigkeitsspendend für die 
Haare wirkt. Nicht fettende Wirkung.

ΘεραπείεΣ Με την υποΓραφη τηΣ aegeo SpaS
therapien Mit der unterSchrift Von aegeo SpaS

ΘεραπείεΣ Γία ανδρεΣ απο την aegeo SpaS
BehandLungen für Männer



XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SPA

Κανόνες καλής διαγωγής: Εξασφαλίστε ότι οι επισκέπτες μπορούν να 
απολαύσουν τη γαλήνη και την ηρεμία των AegeoSpas! Ζητούμε ευγενι-
κά από όλους τους επισκέπτες να περιορίζουν τον θόρυβο στο ελάχιστο. 
Αποθαρρύνεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών.

Ενδυμασία: Παρακαλείστε να έρχεστε στο Spa με άνετο, ελαφρύ ρουχι-
σμό ή μπουρνούζι. Κατόπιν αιτήματος διατίθενται εσώρουχα μιας χρήσης.

Κρατήσεις (Πελάτες χωρίς ραντεβού): Συνιστάται κράτηση πριν από 
την άφιξή σας για να εξασφαλίσετε την προτιμώμενη ημερομηνία και ώρα 
της θεραπείας σας.

Check-in: Παρακαλείστε να κάνετε check in στη ρεσεψιόν του spa του-
λάχιστον 15 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη σας θεραπεία για να 
αποφύγετε μείωση στους χρόνους θεραπείας σας. Μια καθυστερημένη 
άφιξη θα οδηγήσει σε μια συντομότερη θεραπεία για τη δίκαιη εξυπηρέ-
τηση και των άλλων επισκεπτών.

Ειδική παρατήρηση: Οι επισκέπτες που έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση, 
καρδιακές παθήσεις, είναι έγκυες ή έχουν άλλες ιατρικές επιπλοκές συ-
νιστάται να συμβουλεύονται τους γιατρούς τους πριν να εγγραφούν για 
οποιαδήποτε υπηρεσία spa. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον θεραπευ-
τή του spa σας σχετικά με τις υπάρχουσες ιατρικές παθήσεις.

Κάπνισμα και αλκοόλ: Το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ εντός 
του Spa απαγορεύονται. Συνιστάται επίσης να αποφεύγετε την κατανά-
λωση αλκοόλ ή τα βαριά γεύματα πριν ή μετά από οποιαδήποτε θεραπεία 
Spa. 

Τιμαλφή: Σας συνιστούμε να μην φοράτε κοσμήματα στο Spa. Η διοίκη-
ση και το προσωπικό δεν φέρουν καμία ευθύνη για την απώλεια χρημάτων 
ή τιμαλφών οποιουδήποτε είδους που φέρνετε στις εγκαταστάσεις του 
Spa.

Μεταφέρετε την εμπειρία στο σπίτι σας: Με περηφάνια σας προ-
σφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων υψηλής ποιότητας από την Ελ-
ληνική Γη για να συνεχίσετε τη θεραπεία σας στο σπίτι

Πολιτική επιστροφών: Τα πακέτα θεραπείας δεν μεταβιβάζονται και 
δεν ανταλλάσσονται ούτε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Πληρωμή: Δεχόμαστε μετρητά και όλες τις πιστωτικές κάρτες. Οι τιμές 
ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Πολιτική ακύρωσης: Απαιτείται ειδοποίηση 24 ωρών για ακύρωση για 
να μας βοηθήσετε να επαναπρογραμματίσουμε το ραντεβού σας, ανάλογα 
με τη διαθεσιμότητα του χώρου. Για οποιαδήποτε ακύρωση με προειδο-
ποίηση μικρότερη των 24 ωρών θα επιβαρυνθείτε με τέλος ακύρωσης 
100% (πλήρες ποσό). Πλήρεις χρεώσεις θα επιβληθούν και σε περίπτωση 
«μη εμφάνισης».

NüTzliChe SPA-iNformATioNeN

etikette: Stellen Sie sicher, dass die Gäste das ruhige Sanktuarium 
von AegeoSpas genießen können! Wir bitten alle Besucher, den Lärm 
auf ein Minimum zu reduzieren. Bitte nehmen Sie keine Handys und 
elektronischen Geräte mit.

Kleidung: Bitte verwenden Sie im Spa bequeme, leichte Kleidung 
oder einen Bademantel. Einwegunterwäsche ist auf Anfrage erhältlich.

Buchungen (Gäste ohne Buchung): Wir empfehlen, dass Sie 
sich vor Ihrer Ankunft anmelden, um sicherzustellen, dass Sie Ihre 
Behandlung zum gewünschten Zeitpunkt erhalten.

Check-in: Bitte melden Sie sich mindestens 15 Minuten vor Ihrer 
geplanten Behandlung an der Rezeption des Spas an, um verkürzte 
Behandlungszeiten zu vermeiden. Wenn Sie zu spät kommen, führt dies 
zu einer verkürzten Behandlung, um andere Gäste fair zu bedienen.

Besondere Berücksichtigungen: Gäste, die an Bluthochdruck, 
Herzerkrankungen, oder anderen medizinischen Komplikationen leiden 
oder schwanger sind, werden gebeten, ihre Ärzte zu konsultieren, 
bevor sie sich für eine Spa-Leistung anmelden. Bitte informieren Sie 
Ihren Spa-Therapeuten über alle bestehenden Beschwerden.

rauchen und Alkohol: auchen und Alkoholkonsum im Spa sind 
verboten. Es ist auch ratsam, den Konsum von Alkohol oder schweren 
Mahlzeiten vor oder nach einem Spa-Besuch zu vermeiden. 

Wertgegenstände: Wir empfehlen, im Spa keinen Schmuck zu 
tragen. Die Geschäftsleitung und das Personal übernehmen keine 
Haftung für den Verlust von Geld oder Wertsachen jeglicher Art, die in 
die Räumlichkeiten des Spa mitgebracht werden.

ihre erfahrung mit nach hause nehmen: Wir sind stolz darauf, 
Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen Produkten aus Griechenland 
anbieten zu können, um Ihre Behandlung zu Hause fortzusetzen.

rückerstattungsbedingungen: Behandlungspakete sind nicht 
erstattungsfähig, nicht übertragbar und können nicht durch andere 
Behandlungen ersetzt werden.

zahlung: Wir akzeptieren Barzahlung und alle Kreditkarten. 
Preisänderungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Stornierungsbedingungen: Eine 24-Stunden-Frist ist notwendig, 
damit wir Ihren Termin verschieben können, je nach Verfügbarkeit 
des Platzes. Bei einer Stornierung mit einer Frist von weniger als 
24 Stunden wird eine Stornogebühr von 100% erhoben. Auch für 
«Nichterscheinen» werden volle Gebühren erhoben.

hoW to Spa With uS / So geht Spa Mit unS

 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ SPA
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