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Θερμαινόμενη πιςίνα - Χαμάμ - Σάουνα – Warm swimming pool-Steam room-Sauna
Η xριςθ τθσ πιςίνασ του Dream Spa, του Χαμάμ και τθσ Σάουνασ μπορεί ζςτω και για
μερικά λεπτά να ςασ προςφζρει μοναδικι χαλάρωςθ και αναηωογόνθςθ.
The use of the warm swimming pool, the Steam Room and the Sauna of our Dream Spa
can provide you with a unique relaxation and rejuvenation.
Χρόνοσ / Time: 1 Ημζρα / Day

Τιμή / Price: 15 €-Άτομο / Person

Θεραπείεσ μάλαξησ - Μαςάζ – Massage
1. Πακζτο Υδροκεραπείασ με Μαςάη - Mastic bath & mastic massage
Η κεραπεία αρχίηει με υδροκεραπεία, για να χαλαρϊςουν οι μφεσ και ςτθν ςυνζχεια θ
μάλαξθ ςε όλο το ςϊμα αναηωογονεί και τονϊνει. Ρρόκειται για ζνα ςυνδυαςμό
διαφορετικϊν τεχνικϊν μαςάη, με αικζρια ζλαια τθσ αυκεντικισ μεςογειακισ μαςτίχασ,
που αναηωογονεί, χαλαρϊνει και τονϊνει όλεσ τισ κουραςμζνεσ περιοχζσ του ςϊματόσ
ςασ, προςφζροντάσ ςασ γαλινθ και ευεξία. Οι ευεργετικζσ ιδιότθτεσ του μαςτιχζλαιου,
περιποιοφνται ςε βάκοσ και χαρίηουν λάμψθ και ομορφιά ςτο δζρμα ςασ. Η ςαγθνευτικι
μυρωδιά τθσ μαςτίχασ ςασ μεταφζρει όλθ τθν αρχζγονθ ενζργεια τθσ ελλθνικισ γθσ.
This treatment starts with hydrotherapy in order to sooth the tensed muscles and later the
full body massage rejuvenates and tones. It is a combination of various massage techniques
with essential oils of the Mediterranean mastic that rejuvenates, relaxes and tones all the
tensed areas of your body, offering you serenity and well-being. The beneficial properties
of the mastic oil treat in depth your skin and offers glow and beauty. The seductive
fragrance of the mastic transfers all the primeval energy of the Greek Land.
Χρόνοσ υδροθεραπείασ 20’ και χρόνοσ μαςάη 40΄
Hydrotherapy time 20’ and massage time 40’
Χρόνοσ / Time: 60’

Τιμή / Price: 90,00 €

2. Μαςάζ με θερμά πουγκιά - Hot pouches massage
Μαςάη με κερμά πουγκιά από καλάςςιουσ κρυςτάλλουσ και άνκθ λεβάντασ, που
κατευνάηει τουσ μυϊκοφσ πόνουσ δίνοντασ λάμψθ και ακτινοβολία ςτο δζρμα ςασ.
Massage with hot pouches filled with sea crystals and lavender flowers that ease muscle
pains offering glow and skin to your skin.
Χρόνοσ / Time: 60’ Τιμή / Price: 85,00€

3. Αρωματοκεραπεία – Αromamassage
Μαςάη με επιλογι πίεςθσ (Χαλαρό, μζτριο, ζντονο) ςε όλο το ςϊμα και το πρόςωπο με
φυςικό λάδι βερίκοκου και εκχυλίςματα αρωματικϊν φυτϊν και βοτάνων. Ανακουφίηει
από πονοκεφάλουσ, θμικρανίεσ, δίνει ενζργεια και απελευκερϊνει τισ ενδορφίνεσ, τισ
ορμόνεσ τθσ ευτυχίασ.
Full body and face Massage with a choice of pressure (relax, moderate, intense) with
natural apricot oil and extracts of aromatic plants and herbs. It relieves headaches,
migraines, gives energy and releases endorphins, the hormone of happiness.
Χρόνοσ / Time: 60'

Τιμή / Price: 80,00 €

4. Μαςάη με ηεςτά όςτρακα – Lava shells tropical massage
Απολαφςτε τροπικό μαςάη με αλθκινά όςτρακα του Ειρθνικοφ ωκεανοφ που αναδφουν με
φυςικό τρόπο ιόντα αςβεςτίου, τα οποία μεταφζρονται απευκείασ ςτο δζρμα, μζςω τθσ
δράςθσ τθσ κερμότθτασ. Ενϊ τα ηεςτά όςτρακα, κυλοφν εναλλάξ ςτο ςϊμα ςασ με ζντονεσ
και ιπιεσ κινιςεισ, εξαλείφουν τθν ζνταςθ των μυϊν, θρεμοφν το νευρικό ςφςτθμα,
ενιςχφουν τθν κυκλοφορία του αίματοσ και τθσ λζμφου.
Enjoy the tropical massage with real shells from the Pacific Ocean which exude naturally
calcium ions, and are transferred directly to the skin, through the action of heat. While
warm shells alternately are flowing in your body with intense and gently movements, they
are eliminating the muscle tension, they are calming the nervous system, and are
enhancing blood circulation and lymph.
Χρόνοσ / Time: 60'

Τιμή / Price: 85,00 €

5. Μαςάη με αρωματικά κεριά – Candle massage
Μζςα ςε μία γαλινια αρωματιςμζνθ ατμόςφαιρα, το μαςάη με τα ηεςτά κεριά δθμιουργεί
μια ανεπανάλθπτθ εμπειρία. Tο φίνο κρεμϊδεσ ηεςτό κερί ρζει πάνω ςτο ςϊμα,
κρζφοντασ ςε βάκοσ το δζρμα, ενϊ ζνασ ςυνδυαςμόσ μαλάξεων, τεντωμάτων, απαλϊν
πιζςεων και μεγάλων ςυνεχόμενων κινιςεων, χαλαρϊνουν το μυϊκό ςφςτθμα, διεγείρουν
τθν αιματικι κυκλοφορία, βοθκϊντασ το ςϊμα να αποβάλλει όλεσ του τισ εντάςεισ και ςασ
προςκαλοφν ςε μια απολαυςτικι απόδραςθ των αιςκιςεων.
Through a peaceful flavoured atmosphere, the massage with warm candles creates a
unique experience. The dainty creamy hot wax flows over the body, nourishing deeply the
skin, while the combination of compressions, stretching, soft pressure and long continuous
movements, are relaxing the muscles, stimulating the blood circulation, helping the body to
eliminate all the tensions and are inviting you to a delightful getaway for the senses.
Χρόνοσ / Time: 45'

Τιμή / Price: 75,00 €

6. Μαςάη με ηεςτζσ πζτρεσ – Hot stones massage
Ειδικό μαςάη με θφαιςτειογενείσ πζτρεσ από βαςάλτθ. Ανακοφφιςθ ςε μυοςκελετικοφσ
πόνουσ, ενεργοποίθςθ όλων των ενεργειακϊν καναλιϊν για εναρμόνιςθ ψυχισ,
πνεφματοσ και ςϊματοσ.
A special massage with basalt volcanic stones. It relieves from musculoskeletal pains and
harmonized the soul, the spirit and the body.
Χρόνοσ / Time: 60'

Τιμή / Price: 110,00 €

7. Μαςάη για μωρά – Baby massage
Ζνα απαλό μαςάη ςε όλο το κορμάκι του μωροφ ςασ, με φαρμακευτικά ζλαια ειδικά για
μωρά. Θα το ξεμουδιάςει, κα τονϊςει τουσ μφεσ του και κα το χαλαρϊςει. Γιατί τα μωρά
το απολαμβάνουν το μαςάη εξίςου το ίδιο με εμάσ.
A relaxing massage all over your baby’s body with medicinal essential oils that are made
especially for babies. It will help it relax and boost its muscles. Because babies enjoy
massage as much as we do.
Χρόνοσ / Time: 20'

Τιμή / Price: 30,00 €

8. Μαςάη ποδιϊν – Foot-leg massage
Αναηωογονθτικό μαςάη ςτθν περιοχι των ποδιϊν. Το μαςάη ςτα πόδια μπορεί να
εκμθδενίςει το άγχοσ και να επιφζρει μια βακιά κατάςταςθ χαλάρωςθσ. Ζνα ςθμαντικό
ςθμείο που βρίςκεται ςτα δφο πόδια είναι το αντανακλαςτικό θλιακό πλζγμα. Το θλιακό
πλζγμα είναι μια μικρι αποκικθ όπου αποκθκεφονται όλθ θ ζνταςθ από το άγχοσ ςασ.
Πταν το θλιακό ςθμείο πλζγμα πιζηεται, το ςτρεσ απελευκερϊνεται και το ςϊμα
ανανεϊνεται.
Refreshing massage on feet and legs. it can alleviate anxiety and bring about a deep state
of relaxation. An important part that is situated on both legs is the reflective solar plexus.
The solar plexus is a small warehouse that stores all the intensity of your anxiety. When the
solar plexus point is pressed, the stress is released and the body is renewed.
Χρόνοσ / Time: 30'

Τιμή / Price: 45,00 €

9. Χαλαρωτικό μαςάη πλάτθ/ ϊμοι/ αυχζνα – Relax back/ shoulder/ neck massage
Χαλαρωτικό μαςάη με λάδι και κρζμα από ζκδοχα φυκιϊν, πλοφςια ςε ιχνοςτοιχεία.
Ιδιαίτερα ευεργετικό για το νευρικό ςφςτθμα.
Relaxing massage with oil and cream from algae extracts, rich in trace elements. It is
extremely beneficial for the nervous system.
Χρόνοσ / Time: 30'

Τιμή / Price: 45,00 €

10. Μαςάη προςϊπου και κεφαλισ – Face & Scalp massage
Αναηωογονθτικό μαςάη ςτο πρόςωπο και ςτο τριχωτό τθσ κεφαλισ, με ειδικζσ πιζςεισ που
χαλαρϊνουν, ξεκουράηουν και αποβάλλουν τα ςθμάδια τθσ κοφραςθσ.
Rejuvenating massage for the face and the scalp with special pressures, which relaxes and
reduces the signs of fatigue caused by stressed life.
Χρόνοσ / Time: 20'

Τιμή / Price: 30,00 €

Dream Spa Signature Treatment
Olympia Golden Beach Couple’s massage
Απολαφςτε ζνα ρομαντικό μαςάη για δφο ςτθν VIP καμπίνα μασ. Το ξεχωριςτό μαςάη με
τεχνικζσ από τθν αρχαία Ελλάδα ςε παραπζμπει ςτθν εποχι όπου θ Αρχαία Ολυμπία ιταν
το λίκνο του Ολυμπιςμοφ και το ζναυςμα τθσ παγκόςμιασ ακλθτικισ ιςτορίασ. Η βάςθ
είναι το ελαιόλαδο και άρωμα τθσ αρεςκείασ ςασ. Η πίεςθ είναι μζτρια και περιζχει
διατάςεισ για περιςςότερθ τόνωςθ και αναηωογόνθςθ ςε όλο το ςϊμα.
Enjoy a romantic massage for two in our VIP cabin. Our special massage with techniques
from the Ancient Greece travels you back in time, when Ancient Olympia was the birth
place of the Olympian spirit and the beginning of the sport history. The base is the olive oil
and the aroma of your choice. The pressure is moderate and there is also stretching to
tense and rejuvenate the whole body.
Χρόνοσ / Time: 55’

Τιμή για δφο άτομα / Price for two people: 140 ευρώ

Φροντίδα Προςώπου – Face Care
1.Θεραπεία διπλισ ενυδάτωςθσ – Hydra blue treatment
Ολοκλθρωμζνθ και εξειδικευμζνθ περιποίθςθ με διπλι δράςθ ςτθν ενυδάτωςθ. Ξεδιψά
και ενυδατϊνει ςε μόλισ λίγα λεπτά. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί τισ πρωτεΐνεσ που
ςυμβάλλουν ςτθν κυτταρικι ςυνοχι, για ενδυνάμωςθ του δερμικοφ ιςτοφ.
Comprehensive and specialized care with a dual action on hydration. Quench your thirst
and hydrates in minutes. Simultaneously it activates the proteins which contribute to
cellular adhesion, for strengthening the skin tissues.
Χρόνοσ / Time: 60’

Τιμή / Price: 65,00 €

2. Αντιρυτιδικι φροντίδα προςϊπου – Extended youth
Αντιρυτιδικι – Συςφικτικι κεραπεία που αυξάνει τθν αντίςταςθ του δζρματοσ για
παρατεταμζνθ νεότθτα. Τα καλάςςια μακρομόρια ςυντελοφν ςτθν αναδόμθςθ των
κυττάρων και ςτθν παραγωγι του κολλαγόνου και τθσ ελαςτίνθσ.
Θαλάςςια ρετινόλθ και υαλουρονικό επαναφζρουν τθν όψθ τθσ νεότθτασ αναδεικνφοντασ
τα χαρακτθριςτικά του προςϊπου ςασ. Αποτελεςματικι φροντίδα λάμψθσ – ςφςφιξθσ και
λείανςθσ των ρυτίδων με 100% φυςικά – δραςτικά ςυςτατικά του καλάςςιου πλοφτου –
που ενδυναμϊνουν τθν επιδερμίδα ςασ, ενάντια ςτθν φκορά του χρόνου. Ωκεανόσ –
Επιςτιμθ – Ομορφιά ςτθν υπθρεςία τθσ αιςκθτικισ.
Wrinkle - Firming treatment that increases the resistance of the skin for prolonged youth.
Marine macromolecules contribute to the reconstruction of the cells and the production of
collagen and elastin. Water retinol and hyaluronic restore the appearance of youth by
highlighting your facial features. Effective flash care - tightening and smoothing wrinkles
with 100% natural - active ingredients of marine wealth - that strengthen your skin against
the ravages of time. Ocean - Science - Beauty in the aesthetics service.
Χρόνοσ / Time: 50’

Τιμή / Price: 70,00 €

3. Φροντίδα για ευαίςκθτο δζρμα – Douceur marine
Ιδανικι φροντίδα για το ευαίςκθτο δζρμα που θρεμεί και ανακουφίηει άμεςα. Δρα ςτισ
φλογϊςεισ και τουσ ερεκιςμοφσ χάριν ςτθν μεγάλθ ςυμπφκνωςθ ςε καταπραχντικά
ςυςτατικά. Νερό από καλάςςιεσ πθγζσ, φυκοςακχαρίτεσ και εκχφλιςμα από κοράλλια
βελτιϊνουν τθν μικροκυκλοφορία, εξαςφαλίηοντασ απαλι και δροςερι επιδερμίδα.
An ideal treatment for a sensitive skin that calms and relieves immediately. It acts instantly
to the irritations due to the great composition of soothing ingredients. Water from sea
sources, algae sugars, coral extracts are improving the microcirculation, reassuring a
smooth and fresh skin.
Χρόνοσ / Time: 60’

Τιμή / Price: 70,00 €

4. Θεραπεία Λάμψθσ – Prestige Éclat
Συνφπαρξθ των δυνάμεων του καλάςςιου πλοφτου ςε μια περιποίθςθ για αναηωογόνθςθ,
λάμψθ κι ενυδάτωςθ ςτο δζρμα ςασ. Η περιποίθςθ προςαρμόηεται ςτισ προςωπικζσ ςασ
ανάγκεσ.
The coexistence of the rich marine power into a treatment for rejuvenation, radiance and
hydration of the skin. The treatment can be easily adapted to your personal needs.
Χρόνοσ / Time: 45’

Τιμή / Price: 50 ευρώ

5. Θεραπεία κατά τθσ Ατμοςφαιρικισ Ρφπανςθσ – City Life “Sorbet”
Εξειδικευμζνθ περιποίθςθ κατά τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ για τθν επαναφορά τθσ
ηωτικότθτασ, φρεςκάδασ και λάμψθσ ςτο δζρμα. Η “Sorbet” ντελικάτθ ςφνκεςθ των
προϊόντων τθσ, εξαλείφει τουσ ρφπουσ, το αποτοξινϊνει, το οξυγονϊνει και το
αναηωογονεί. Ζνα κοκτζιλ ςυςτατικϊν υγείασ, γίνεται μια φυςικι αςπίδα κατά των
ατμοςφαιρικϊν μολφνςεων, προςδίδοντασ άμεςα αποτελζςματα ςτθν αποςυμφόρθςθ,
ςτθν ενυδάτωςθ και λάμψθ, ςτισ δυςχρωμίεσ, ςτο καμπό και κουραςμζνο δζρμα.
A specialized treatment that combats environmental pollution for restoration of freshness
and brightness of the skin. The “Sorbet” delicate texture of the products, eliminates
impurities, detoxifies, oxygenates and revitalizes. The cocktail of healthy ingredients,
becomes a natural shield against environmental pollution and instantly moisturizes,
decongests and illuminates dull and tired skin.
Χρόνοσ / Time: 60’

Τιμή / Price: 70 ευρώ

6. Θεραπεία Ματιϊν και Χειλιϊν – Eye & Lip Contour Treatment
Αντιρυτιδικι φροντίδα ματιϊν με καλάςςια ςτοιχεία κολλαγόνου και ελαςτίνθσ. Απαλφνει
τισ ρυτίδεσ ςτθν περιοχι των ματιϊν και βοθκά ςτθν ελάττωςθ των οιδθμάτων και των
μαφρων κφκλων. Απολαφςτε ταυτόχρονα ολοκλθρωμζνθ φροντίδα για τα χείλθ.
Απολζπιςθ με κοκτζιλ πολφ αποτελεςματικϊν ςυςτατικϊν που ενεργοποιοφν τθν
κυκλοφορία, ενϊ εξαιρετικι μάςκα balm με υαλουρονικό κρζφει – απαλφνει – ενυδατϊνει
– τονίηει το περίγραμμα των χειλιϊν δίνοντασ τουσ φυςικό όγκο.
An anti-wrinkled eye treatment with collagen’s marine elements and elastin. It soothes the
wrinkles of the eye contour and helps in decreasing the edemas and black circles. At the
same time, enjoy a complete lip treatment. A cocktail of exfoliation with very effective
ingredients which stimulate circulation, while the splendor mask balm with hyaluronic
nourishes – soothes – hydrates – tones the contour of the lips by giving them natural
volume.
Χρόνοσ / Time: 35’

Τιμή / Price: : 45 ευρώ

Θεραπείεσ Σώματοσ – Body Treatments
1. Shimmer satin treatment – Απολζπιςθ και ενυδάτωςθ
Με άλατα, κοράλλια, ζλαια φουντουκιοφ, καρυδζλαιο, ςόγια, καρφδα και Oligomer
(ςτερεοποιθμζνθ κάλαςςα) γίνεται βακφσ κακαριςμόσ ςτο δζρμα. Ακολουκεί εφαρμογι
γαλακτϊματοσ ςε όλο το ςϊμα με ζνα κοκτζιλ καλάςςιων ςυςτατικϊν που επαναφζρει
τον υδάτινο τόνο ςτο δζρμα ςασ και το προετοιμάηει να εκτεκεί με αςφάλεια ςτον ιλιο.
We proceed in a deep cleansing with salts, corals and hazelnut oils, coconut oil, soya, nut
and Oligomer (solidified sea). Then we apply a cream with a cocktail of marine ingredients
to the full body that restore the aquatic tone to your skin and it prepares it to be safely
exposed to the sun.
Χρόνοσ / Time: 45’

Τιμή / Price: 55,00 €

2. υνδυαςμόσ κεραπειϊν SpaJet - Cocooning SpaJet
H υψθλι τεχνολογία ςτθν υπθρεςία τθσ ομορφιάσ. Συνδυαςμόσ 12 κεραπειϊν spa για τθ
φροντίδα ςασ. 10 διαφορετικά προγράμματα για τισ ανάγκεσ ςασ ςε ςυνδυαςμό με μάςκεσ
ςϊματοσ.
The high technology in the service of beauty. The combination of 12 spa treatments for
your care.10 different programs for your needs in combination with body masks.
Χρόνοσ / Time: 35’

Τιμή / Price: 50,00 €

3. Απολζπιςθ με αποφνι από τθ Θάλαςςα - Sea Foam Exfoliation
Απαλι ςαπωνοποίθςθ για βακφ κακαριςμό του δζρματοσ που ενυδατϊνει, τονϊνει και
αναηωογονεί τθν ευαίςκθτθ και ερεκιςμζνθ επιδερμίδα.
A soft foam for deep cleansing of the skin that moisturizes, tones and rejuvenates sensitive
and irritated skin.
Χρόνοσ / Time: 45’

Τιμή / Price: 55,00 €

Μανικιοφρ-Πεντικιοφρ –Manicure-Pedicure
1. Spa Μανικιοφρ – Spa Manicure
Ειδικι φροντίδα για ταλαιπωρθμζνα χζρια με peeling και μάςκα που περιποιείται και
ενυδατϊνει τα κουραςμζνα χζρια.
Special care for chapped hands with peeling and mask that pampers and moisturizes tired
hands.
Χρόνοσ / Time: 45’

Τιμή / Price: 30,00 €

2. Spa Πεντικιοφρ – Spa Pedicure
Χαρείτε ζνα χαλαρωτικό μαςάη, ςυνδυαςμζνο 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.
Χρόνοσ / Time: 60’

Τιμή / Price: 40,00 €

Υδροθεραπεία – Hydrotherapy
Χαλαρωτικι λουτροκεραπεία – Relaxing Hydrotherapy
Απολαφςτε μία χαλαρωτικι λουτροκεραπεία με ευεργετικά αποτελζςματα για τον
οργανιςμό. Ιδανικά πριν από κάκε κεραπεία. Χαλαρϊνει, απομακρφνει τθν κοφραςθ και
το άγχοσ.
Enjoy a relaxing hydrotherapy with beneficial results for the body. Idyllic used before any
treatment as it relaxes and reduces stress and fatigue.
Χρόνοσ / Time: 35’

Τιμή / Price: 45,00

