
THE PALACE SPA  
TETA’S BEAUTY SALON



ΜΑΣΑΖ & ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Xαλαρωτικό μασάζ σε ολόκληρο το σώμα με αιθέρια έλαια, εκχυλίσματα αρωματικών 
φυτών και βοτάνων. 30’/€50, 50’/€70

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
Μασάζ στα άκρα του σώματος με ειδικά αιθέρια έλαια. Μια ολιστική μέθοδος που 
συμβάλλει στη μείωση του στρες. 30’/€45

ΛΕΜΦΙΚΟ ΜΑΣΑΖ
Απαλό μασάζ στο πρόσωπο και το σώμα που ενεργοποιεί τη ροή της λέμφου και του 
αίματος, με αποτέλεσμα την αποβολή των τοξινών. 30’/€45, 60’/€55

ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ
Mασάζ σώματος ή κεφαλής, ιδιαίτερα ευεργετικό για τη βελτίωση της λειτουργίας του νευρικού 
συστήματος. Προσφέρεται για χαλάρωση και ψυχική ηρεμία. 20’/€35, 30’/€45, 50’/€65

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΜΑΣΑΖ  
Συνδυασμός πολλαπλών τεχνικών μασάζ. Αρωματοθεραπεία, ρεφλεξολογία, λεμφικό 
μασάζ, μασάζ κεφαλής, προσώπου και αυχένα. 60’/€85

ANTI CELLULITE REDUCER (της ICE MASK)  
Βαθιά ενυδάτωση σώματος με την πρωτοποριακή μέθοδο liquid ice που ψύχει ευχάριστα 
το δέρμα, καταπολεμώντας την κυτταρίτιδα και αφήνοντας το δέρμα λείο και απαλό.
5 επισκέψεις των 60’/€250,  8 επισκέψεις των 60’/€320

BODY TREATMENTS
AROMATHERAPY
Full-body relaxing massage with essential oils and extracts from aromatic herbs and plants. 
30’/€50, 50’/€70

REFLEXOLOGY
Feet, hands and ears massage with essential oils. A holistic method that decreases stress. 
30’/€45

LYMPH MASSAGE
Soft skin-deep massage for face and body. A detoxifying treatment that improves both circu-
lation and skin appearance. 30’/€45, 60’/€55

RELAXING MASSAGE
Head and body wholesome massage that improves nervous system function. 20’/€35, 
30’/€45, 50’/€65

ROYAL MASSAGE  
Combination of different massage techniques. Aromatherapy, reflexology, lymph massage, 
head, neck and face relax massage. 60’/€85

ANTI CELLULITE REDUCER (by ICE MASK)
Deep hydration method for the body using the unique liquid ice method that firms skin,
leaving it smooth and radiant. 5 treatments of 60’/€250,  8 treatments of 60’/€320



BODY & SOUL ELIXIR
IOLI NATURAL BEAUTY ELIXIR
Aπολέπιση και πλούσια ενυδάτωση προσώπου και σώματος με άρωμα αμύγδαλου, ελιάς 
ή πορτοκαλιού. 90’/€100
CAVIAR BODY ELIXIR
Μάσκα από χαβιάρι και λεμφικό μασάζ για την ενεργοποίηση του μεταβολισμού. 
Αποβάλει τις τοξίνες, βοηθά στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και την τόνωση του 
ανοσοποιητικού συστήματος. 90’/€130
THALASSO BODY ELIXIR
Απολέπιση με αμύγδαλο, μάσκα σώματος από φύκια και λεμφικό μασάζ με αιθέρια έλαια.  
Aποτοξινωτική περιποίηση που συνίσταται για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας. 90’/€120
KING GEORGE BODY ELIXIR
Scrub από αμύγδαλο, σάουνα και χαλαρωτικό μασάζ με πλούσια ενυδατική κρέμα από 
απόσταγμα λουλουδιών.  60’/€100

BODY & SOUL ELIXIR
IOLI NATURAL BEAUTY ELIXIR
Face and body scrub and deep hydration. Choose among the aromas of almond, olive and 
orange for the range of products applied. 90’/€100
CAVIAR BODY ELIXIR
Moisturizing body treatment with caviar extract mask and lymph massage that reactivates 
metabolism. A detoxifying treatment that tones health-system and firms skin, leaving it 
smooth and radiant. 90’/€130
THALASSO BODY ELIXIR
Almond scrub, seaweed body wrap and lymph massage with essential oils. A detoxifying 
treatment, ideal for the confrontation of cellulite. 90’/€120
KING GEORGE BODY ELIXIR
Almond scrub, sauna and relax massage with rich moisturising cream of flower extracts.  60’/€100

ΠΑΚΕΤΑ / PACKAGES
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ (μανικιούρ - πεντικιούρ) & ΜΑΛΛΙΩΝ
NAILS (manicure - pedicure) & HAIR TREATMENT €65

SPA ΝΥΧΙΩΝ απολέπιση & μασάζ, μανικιούρ - πεντικιούρ
NAIL SPA peeling & massage, manicure - pedicure €50

A LA CARTE
Δημιουργήστε το δικό σας “πακέτο”. 
Επιλέγοντας 2 + 1 περιποιήσεις, κερδίζετε έκπτωση 20 %.
Create your own “package”. 
Choose 2 + 1 treatments and get 20% off. 



Ιδανική θεραπεία για την πλούσια ενυδά-
τωση και ανανέωση της επιδερμίδας, αλλά 

και για σωματική ευεξία. Επιλέξτε άρωμα 
αμύγδαλου, ελιάς ή πορτοκαλιού για τα 

προϊόντα scrub,  την μάσκα σώματος και την 
ενυδατική κρέμα που θα εφαρμοστούν στη 

θεραπεία. 
Ξεκινήστε την ενυδάτωση με Φυσικό Μεταλλικό 
Νερό ΙΟΛΗ και συνεχίστε με επάλειψη αρω-
ματικού μείγματος και απολέπιση σώματος που 
θα αφήσει το δέρμα στιλπνό και απαλό.
Δεχθείτε στη συνέχεια την ευεργετική επίδραση 
της μάσκας σώματος, που θα καταπραΰνει το 
αίσθημα της κόπωσης και θα σας αποτοξινώσει. 
Ταυτόχρονα απολαύστε μια ενυδατική μάσκα 
προσώπου με βάση το Φυσικό Μεταλλικό Νερό 
ΙΟΛΗ.
Η ανανέωση των αισθήσεων ολοκληρώνεται 

με την επάλειψη πλούσιας ενυδατικής και 
δροσιστικής κρέμας με απαλό μασάζ. 

90’/€100

A nourishing and relaxing therapy, IOLI 
Natural Beauty Elixir is a deep-moisturiz-

ing treatment that aids skin renewal and 
boosts vitality. Depending on skin type 

and problem, choose from products 
with an almond, olive oil, or orange 
base for the range of scrubs, body 
masks, and body creams applied during 
this therapy.

The treatment starts with body hydra-
tion with IOLI Natural Mineral Water 

and application of a body scrub to re-
move dead cells from the skin’s surface. 

Then enjoy a deep-penetrating body mask 
that relieves tension and draws out toxins 

while a rich hydrating mask based in IOLI 
Natural Mineral water is applied on your 

face.
Finally, the cooling moisturizing cream ap-

plied with soft body massage, leaves your skin 
firm and smooth.

90’/€100

NATURAL 
BEAUTY 
ELIXIR



ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ICE MASK
Θεραπεία αναζωογόνησης του προσώπου με την πρωτοποριακή τεχνολογία liquid ice, 
που συσφίγγει με φυσικό τρόπο το δέρμα και μειώνει τις ρυτίδες. 10’/€20

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΧΑΒΙΑΡΙ 
Ειδικές θεραπείες εμπλουτισμένες με μαύρο χαβιάρι οξυρρύγχου, που συντελούν στη 
διατήρηση της ελαστικότητας του προσώπου.
Θεραπεία: Βαθιάς ενυδάτωσης 90’/€120 Σύσφιξης 90’/€130  Ματιών 30’/€65

MAKE UP Πρωϊνό από €30€/ Βραδυνό από €45€ 

FACIAL TREATMENTS
ICE MASK
Facial refreshing treatment using the unique liquid ice technology that reduces wrinkles. 
10’/€20

CAVIAR THERAPIES
Luxurius facial treatments with spirulina seaweed and caviar products improving the skin’s 
texture.
Therapies: Deep hydrating 90’/€120 Lifting 90’/€130  Eyes 30’/€65

MAKE UP Day from €30€/ Evening from €45€  

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ / hair salon
Κούρεμα/ Hair cut €25  Χτένισμα/ Blow drying €20  Βαφή/ Hair colour €40
Ανταύγιες/ Highlights €70  Παιδικό κούρεμα/ Children’s hair cut €12€  

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ / depilation
Άνω χείλος/ Upper Lip hair €3  Μπικίνι/ Brazilian bikini €15  Μασχάλες/ Underarm €15
Xέρια/ Arms €20  Μηροί ή γάμπες/ Half leg €20  Μηροί & γάμπες/ Full leg €40

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ / nails
Manicure €17  Pedicure €26  Peeling: Χέρια/ Arms €15 - Πόδια/ Legs €15 Milk, Honey & 
Sea salts scrub: Χέρια/ Arms 15’/€20  - Πόδια/ Legs 20’/€20 Τεχνητά Νύχια/Permanent nails

ΝΥΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ / bridal package
Aπολέπιση, αρωματοθεραπεία, θεραπεία ενυδάτωσης προσώπου με χαβιάρι, μανικιούρ, πεντικιούρ. 
Scrub, aromatotherapy, deep hydrating caviar therapy, manicure, pedicure. €240

FOR MEN
Ice Mask 10’/€20  Milk, Honey & Sea salts scrub: Χέρια/ Arms 15’/€20 - Πόδια/ Legs 20’/€20 
Manicure €17  Pedicure €26  Κούρεμα/ Ηair cut €25  Βαφή/ Hair colour from €30  
Ανταύγιες/ Highlights  € 



ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
INTENSE HYDRATING RENOVATEUR
Μια θεραπεία, που ανταποκρίνεται σε όλα τα «διψασμένα» δέρματα κι έχει σαν 
αποτέλεσμα την άμεση ενυδάτωση και λάμψη. 60’/€90

EXTREME SOFTNESS RENOVATEUR 60’/€90

LIFT FIRMING RENOVATEUR
Θεραπεία αντιγήρανσης-σύσφιξης, όπου ρυτίδες και λεπτές γραμμές απαλύνονται και 
το περίγραμμα του προσώπου επανορθώνεται. 60’/€100

ΜΑΣΑΖ & ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
REVITALIZING BODY RENOVATEUR
Μια αναζωογονητική θεραπεία με ενεργές ηφαιστειογενείς πέτρες. Η δύναμη των 
συστατικών της απομακρύνει την κούραση και το stress, το σώμα χαλαρώνει, το πνεύμα 
ηρεμεί και η επιδερμίδα αντανακλά τη λεία, λαμπερή, υγιή ζωντάνια της. 105’/€140

PEAU DE SATIN RENOVATEUR - RATERMISSANT
Θεραπεία απολέπισης και σύσφιξης σώματος. 75’/€120.

PEAU DE SATIN RENOVATEUR - HYDRATANT
Θεραπεία απολέπισης και ενυδάτωσης σώματος για όλους τους τύπους δέρματος. 75’/€100 

PEAU DE SATIN RENOVATEUR - NOURISSANT
Θεραπεία απολέπισης και υπερ-ενυδάτωσης σώματος για πολύ ξηρά δέρματα. 75’/€120

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 
Μια μοναδική θεραπεία αναζωογόνησης και τόνωσης για τα χέρια και τα νύχια σας. Χέρια 
βελούδινα χωρίς πανάδες και στίγματα. Νύχια υγιή, ενδυναμωμένα, όμορφα. 30’/€20

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 
Μια ξεχωριστή θεραπεία, που περιποιείται τα μαλλιά, πριν από οποιοδήποτε styling 
(συμπεριλαμβάνεται λούσιμο & χτένισμα). 60’/€65

FACIAL TREATMENTS
INTENSE HYDRATING RENOVATEUR
A treatment designed to correct dehydrated and dull skins. For all “thirsty” skins. 60’/€90

EXTREME SOFTNESS RENOVATEUR 60’/€90

LIFT FIRMING RENOVATEUR
Firming treatment to smooth out wrinkles and fine lines, and redefine facial contour. 
60’/€100

MASSAGE & ΒΟDY TREATMENTS
REVITALIZING BODY RENOVATEUR
A refreshing treatment using activated volcanic stones for body & mind relaxation leaving 
skin smooth and healthy. 105’/€140

PEAU DE SATIN RENOVATEUR - RATERMISSANT
Scrub treatment for body firming. 75’/€120.

PEAU DE SATIN RENOVATEUR - HYDRATANT
Body scrub & hydration treatment for all skin types. 75’/€100 

PEAU DE SATIN RENOVATEUR - NOURISSANT
Body scrub treatment for very high hydration of dry skin. 75’/€120

HAND RENOVATEUR
A unique treatment that refreshes and tones hands and nails. Soft hands without blotches 
and spots. Healthy, strong and beautiful nails. 30’/€20

HAIR RENOVATEUR
A unique deep preparing hair & scalp treatment for styling (including shampoo & hair style). 
60’/€65



ΓIA TH ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΑΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Γυμναστήριο, εσωτερική πισίνα, hamam, sauna, jacuzzi, θεραπείες, 
περιποιήσεις: Καθημερινά: 09:00 - 21:00. Κυριακή & Αργίες: 10:00 - 18:00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Σας προτείνουμε να προγραμματίζετε τα ραντεβού σας μία-δύο ημέρες νωρίτερα, 
ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα θεραπευτή και η επιθυμητή ώρα.

Παρακαλούμε να προσέρχεστε στο ραντεβού σας 15 λεπτά νωρίτερα ώστε να υπάρχει χρόνος για 
να πάρουμε το ιατρικό ιστορικό σας και για να προετοιμαστείτε για την περιποίηση σας κάνοντας 
ένα ντους. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει επίπτωση στο χρόνο διάρκειας της θεραπείας σας.

Προγραμματίστε χρόνο για να χρησιμοποιήσετε την πισίνα και το jacuzzi, τη sauna ή το hamam 
πριν από κάθε θεραπεία. Παρακαλούμε όπως προσέρχεσθε φορώντας μαγιώ. Το The Palace Spa 
προσφέρει ρόμπα, πετσέτα και παντόφλες σε κάθε επισκέπτη. Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε 
την πισίνα και το υδρομασάζ μετά τις περιποιήσεις σας για λόγους υγιεινής.

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναβάλετε ή να ακυρώσετε το ραντεβού σας, 
παρακαλούμε ενημερώστε την υποδοχή του The Palace Spa τουλάχιστον 3 ώρες νωρίτερα για τις 
καθημερινές και 1 μέρα νωρίτερα για τα Σαββατοκύριακα.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: Οι πελάτες του ξενοδοχείου παρακαλούνται να ενημερώνουν 3-4 ώρες 
νωρίτερα για τυχόν ακύρωση του ραντεβού τους. Σε αντίθετη περίπτωση με βάση την πολιτική της 
εταιρείας θα χρεώνονται με το 50% του κόστους στον λογαριασμό του δωματίου τους.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ: Η χρήση της πισίνας, του γυμναστηρίου, του hamam, της sauna και 
του jacuzzi επιτρέπεται σε παιδιά άνω των 14 ετών.

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Η χρήση των κινητών τηλεφώνων επιτρέπεται μόνο στο χώρο της 
υποδοχής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Σας συμβουλεύουμε να μην μεταφέρετε προσωπικά αντικείμενα 
αξίας κατά την επίσκεψή σας στο The Palace Spa. Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων, 
η διεύθυνση του ξενοδοχείου δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ - ΧΑΜΑΜ, ΤΖΑΚΟΥΖΙ. ΣΑΟΥΝΑ, ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ €20 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΣΩΜΑΤΟΣ
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ



FOR YOUR OWN CONVENIENCE
OPENING HOURS: Gym, indoor swimming pool, turkish bath, sauna, jacuzzi, therapies, treat-
ments:  Weekdays: 09:00 - 21:00. Sunday & Public Holidays: 10:00 - 18:00

BOOKINGS: We recommend that you book your appointment one or two days in advance, in 
order to ensure the availability of a therapist in the desired time slot.

Please arrive for your appointment 15 minutes in advance to allow us time to record your medical 
history and prepare for your treatments by taking a shower. Any delay will impact the duration of 
your treatment.

Schedule time to use the pool, jacuzzi, sauna or turkish bath before each treatment. Wear a swim-
suit costume while using these facilities. We provide every visitor a robe, towel and slippers. For 
hygiene reasons please dο not use the pool and hydro-massage after your treatments.

RESCHEDULING - CANCELLATION: If you wish to reschedule or cancel your appointment, 
please inform the Palace Spa at least 3 hours in advance during weekdays and one day in advance 
during weekends.

APPOINTMENT CANCELLATION: In-house guests are kindly requested to cancel any reser-
vations-bookings  three to four hours prior to their appointment .Otherwise  a 50% charge will be 
made to their rooms under company policy.

MINIMUM AGE LIMIT: Guests over the age of 14 may use the pool, gym, turkish bath, sauna and 
jacuzzi.

MOBILE PHONES: The use of mobile phones is only permitted in the reception area.

PERSONAL ITEMS: It is advisable not to bring personal items of value during your visit to The 
Palace Spa. The management of the hotel bears no responsibility in case of loss of personal items.

ENTRANCE FEE - STEAM BATH, JACUZZI, SAUNA, POOL €20 
COMPLIMENTARY DAY USE WITH EVERY FACIAL OR BODY TREATMENT
GIFT VOUCHERS ARE AVAILABLE UPON REQUEST AT THE RECEPTION



THE PALACE SPA  
TETA’S BEAUTY SALON


