Pamper yourself with a massage in your room or balcony or in the garden
Φροντίστε τον εαυτό σας με ένα μασάζ στο δωμάτιό σας ή στο μπαλκόνι σας ή στον κήπο
AROMATHERAPY MASSAGE
Have a massage with essential oils to awaken your senses and tailor make it to your needs. Relaxation, revitalization,
rejuvenation, emotional balance can be achieved with the magical properties of the essential oils and the massage
ritual. Let the essential oils to work after the treatment and give to your body what it needs.
Κάντε ένα μασάζ, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, με αιθέρια έλαια και ξυπνήσετε τις αισθήσεις. Η χαλάρωση, η
αναζωογόνηση, η τόνωση, η συναισθηματική ισορροπία μπορούν να επιτευχθούν
επιτευχθούν με τις μαγικές ιδιότητες
ιδιότ
των
αιθέριων ελαίων και την τελετουργία του μασάζ. Αφήστε τα αιθέρια έλαια να ενεργήσουν μετά τη θεραπεία και
δώστε στο σώμα σας αυτό που χρειάζεται.
Duration / Διάρκεια: 60’ Cost / Κόστος:: 70 €
BACK MASSAGE
Remove all the accumulated fatigue and any muscle tensions with a relaxing and stress reducing back massage. 30’
are sufficient to feel supple and relaxed..
Αφαιρέστε όλη τη συσσωρευμένη κόπωση και μυϊκές εντάσεις με ένα χαλαρωτικό μασάζ πλάτης που διώχνει το
στρες. 30 'επαρκούν για να νιώσετε ευλύγιστοι και χαλαροί.
Duration / Διάρκεια: 30’ Cost / Κόστος:: 35 €
RITUAL CANDLE MASSAGE
Let go of your tensions and with this unique whole body massage with hot wax, which as it melts on the body it
releases your senses and it relaxes you with its aromas. A massage that will leave you totally relaxed. Available in
four amazing aromas for you to choose from.
from
Απαλλαγείτε από τις εντάσεις σας με αυτό το μοναδικό μασάζ ολόκληρου σώματος με ζεστό κερί, το οποίο καθώς
λιώνει στο σώμα απελευθερώνει τις αισθήσεις σας και σας χαλαρώνει με τα αρώματά του. Ένα μασάζ που θα σας
αφήσει απόλυτα χαλαρούς. Διατίθεται σε τέσσερα εκπληκτικά αρώματα να διαλέξετε.
Duration / Διάρκεια: 60’ Cost / Κόστος:: 60 €
Duration / Διάρκεια: 45’ Cost / Κόστος:: 45 €
HOLISTIC AGRIKEA SENSES SIGNATURE MASSAGE
Awaken your senses with the most complete offer of rejuvenation. It is designed to remove any trace of stress and
tension in the body and mind and offer a sense of tranquility. Whole body and face massage with essential oils for
complete rejuvenation.
Αφυπνίστε τις αισθήσεις σας με την πιο ολοκληρωμένη πρόταση αναζωογόνησης. Έχει σχεδιαστεί για να
απομακρύνει κάθε ίχνος άγχους και έντασης στο σώμα και στο νου και να προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας. Μασάζ
Μ
ολόκληρου σώματος και προσώπου με αιθέρια έλαια για πλήρη αναζωογόνηση.
Duration / Διάρκεια: 85’ Cost / Κόστος:: 80 €
For bookings ask at the reception

Για ραντεβού απευθυνθείτε στη ρεσεψιόν

