S PA E T I Q U E T T E
Προκειμένου να εξασφαλίσουμε για σας μια άνετη, ασφαλή και χαλαρωτική
εμπειρία, παρακαλούμε θερμά να σεβαστείτε τους ακόλουθους κανόνες χρήσης.
Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας.

Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες μας να έρχονται 15 λεπτά νωρίτερα των προγραμματισμένων θεραπειών. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να μειώσουμε το χρόνο της
θεραπείας. Για την άνεσή σας, διαθέτουμε ατομικά ντουλάπια αποθήκευσης καθώς
επίσης και μπουρνούζια, πετσέτες και παντόφλες. Για ορισμένες θεραπείες, θα σας
δοθεί εσώρουχο μιας χρήσης. Κατά τη διάρκεια της περιποίησης, παρακαλείσθε να
ενημερώνετε τον θεραπευτή σας εάν αισθάνεστε άνετα ή όχι, ή εάν η πίεση είναι πολύ
μεγάλη ή μικρή. Η άνεση και η φροντίδα σας αποτελούν το κύριο μέλημά μας.
Πριν από τη χρήση της πισίνας, είναι απαραίτητο να κάνετε ντους. Για λόγους υγιεινής
θα σας παρακαλούσαμε να μη χρησιμοποιήσετε την πισίνα έπειτα από πρόγραμμα περιποίησης διότι το νερό θα επιβαρυνθεί με κατάλοιπα αιθέριων ελαίων που θα έχουν
χρησιμοποιηθεί για την περιποίησή σας. Για την ασφάλειά σας δεν επιτρέπονται οι
βουτιές.
Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής του προγραμματισμένου ραντεβού σας παρακαλώ επικοινωνήστε με την υποδοχή του SPA τουλάχιστον 4 ώρες πριν, διαφορετικά θα
χρεώνεστε το 50% των υπηρεσιών για τις οποίες έχει γίνει κράτηση.
Το SPA DU LAC αποτελεί χώρο για ενήλικες, και επομένως δεν είμαστε σε θέση να επιτρέψουμε την είσοδο σε άτομα κάτω των δεκαέξι (16) ετών.
Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στο χώρο του spa. Για να διασφαλισθεί η ήρεμη ατμόσφαιρα, παρακαλείσθε θερμά να μην κάνετε θόρυβο και να απενεργοποιείτε τα κινητά
σας τηλέφωνα.
Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να αφήσετε τα πολύτιμα αντικείμενα στο δωμάτιό σας όπου υπάρχουν χρηματοκιβώτια. Η διεύθυνση δεν φέρει
καμία ευθύνη για την απώλεια πολύτιμων αντικειμένων ή χρημάτων τα οποία μπορεί
να ξεχάσετε στο spa.

Η φιλοσοφία του Spa du Lac βασίζεται
στην κουλτούρα της Ανατολής, όπου η αρμονία
του σώματος και του πνεύματος είναι η πηγή
της ευζωίας & της ομορφιάς.
Στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον του Spa du Lac
οι επισκέπτες μας ξεκινούν μία μοναδική
διαδρομή προς τον κόσμο της χαλάρωσης
και της ευεξίας.
Επιτρέψτε μας να σας ταξιδέψουμε!

WAT E R S E S S I O N S
120’ POOL, SAUNA & HAMMAM

15€

Για όσους δεν διαμένουν στο ξενοδοχείο

120’ POOL, SAUNA & HAMMAM

10€

Για όσους διαμένουν στο ξενοδοχείο

120’ POOL, SAUNA & HAMMAM 	ΔΩΡΕΑΝ
Στην προσπάθεια μας να έχετε μια ολοκληρωμένη περιποίηση σας
παρέχουμε δωρεάν, με οποιαδήποτε θεραπεία – περιποίηση, τη χρήση θερμαινόμενης πισίνας και υδροθεραπείας, του χαμάμ και της
σάουνας.

MASSAGE

M A S S A G E T H E R AP I E S
RE JUV E NATION
MOROCCAN MASSAGE
30’ σε πλάτη, αυχένα και χέρια
50’ σε όλο το σώμα

40€
60€

Το απόλυτα χαλαρωτικό μασάζ, εμπνευσμένο από μαροκινές παραδόσεις και μυστικές συνταγές ευεξίας, με ένα αρωματικό πέπλο από
αιθέρια έλαια, προσφέρει την τέλεια χαλάρωση χαρίζοντας σας ένα
μοναδικό ταξίδι αισθήσεων

DOUCEURS ORIENTALE
30’ σε πλάτη, αυχένα και χέρια
50’ σε όλο το σώμα

50€
70€

Όλη η μαγεία της Ανατολής περικλείεται σε ένα μασάζ με ζεστό Βούτυρο Καριτέ όπου οι μυρωδιές από λουλούδια και μπαχάρια αναμιγνύονται γλυκά με σκοπό να σας χαλαρώσουν και να σας ταξιδέψουν
μακριά από το άγχος και το στρες χαρίζοντας σας ευεξία και βαθιά
ενυδάτωση.

60’ DU LAC ORIENTAL MASSAGE

80€

Μία εξωτική τελετή απόλαυσης που ξεκινάει με αρωματικό μασάζ στα
πόδια με ροδοπέταλα και συνεχίζει με παραδοσιακό μασάζ από το
Μπαλί σε όλο το σώμα με ζεστά χαλαρωτικά λάδια και αιθέρια έλαια.

RE LAXAT IO N
20’ NECK - HEAD & FACE MASSAGE

30€

Αναζωογονητικό μασάζ που εστιάζει στον αυχένα, το κεφάλι και το
πρόσωπο όπου η χρήση των αιθέριων ελαίων σε συνδυασμό με ειδικές πιέσεις λεμφικού μασάζ ξεκουράζει, χαλαρώνει τους μυς και βοηθάει στην αποβολή της συσσωρευμένη έντασης.

30’ FOUR-HANDS RELAXING MASSAGE

80€

Η απόλυτη εμπειρία μασάζ στο Spa Du Lac, όπου δύο θεραπευτές
και τέσσερα χέρια δουλεύουν μαζί σε τέλεια αρμονία για μία μοναδική εμπειρία αισθήσεων. Αφήστε τους ειδικούς μας να τονώσουν το
σώμα σας και νιώστε την διαφορά.

20’ RELAXING FOOT MASSAGE

30€

Το χαλαρωτικό μασάζ ποδιών με ζεστά λάδια και αιθέρια έλαια συντελεί στη μείωση της έντασης και του stress, απελευθερώνει το
ενεργειακό μπλοκάρισμα, δημιουργεί ευλυγισία και ανακουφίζει. Τα
αποτελέσματα είναι θεαματικά, καθώς επιτυγχάνεται καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.

B O D Y & F AC E

B O D Y & F AC E
70’ SILICIUM

85€

Μια θεαματική θεραπεία σύσφιξης με ειδικά ενεργά στοιχεία όπως
κολλαγόνο, υαλουρονικό, silicium (πυρίτιο) επιλεγμένα για την βελτίωση της υφής του δέρματος. Μια μόνο εφαρμογή αρκεί για να δείτε
το δέρμα σας αναζωογονημένο και φωτεινό και το περίγραμμα του
προσώπου σας πιο σφριγηλό και τονισμένο.

60’ HYALURONIC

80€

Πρόκειται για μια θεραπεία με υαλουρονικό για την καταπολέμηση
των λεπτών γραμμών και ρυτίδων με άμεσα αποτελέσματα από την
πρώτη κιόλας εφαρμογή. Περιλαμβάνει μασάζ προσώπου με το
Hyaluronic filler και ολοκληρώνεται με μια μάσκα υαλουρονικού.

60’ PEARL FACIAL

70€

Περιποίηση προσώπου για λάμψη και ανάπλαση. Ξεκινάει με ένα απολαυστικό μασάζ προσώπου με λάδι Argan με άρωμα oriental από το
Μαρόκο και ολοκληρώνεται με μια μάσκα βασισμένη στο μαργαριτάρι, το μέλι και τον βασιλικό πολτό.

60’ ARGAN FACIAL

60€

Θεραπεία προσώπου βαθιάς ενυδάτωσης, σύσφιξης και λείανσης
των ρυτίδων. Περιλαμβάνει μασάζ προσώπου με παραδοσιακό καβουρδισμένο λάδι Argan και ολοκληρώνεται με μια μάσκα σύσφιξης
με rasoul (άργιλο). Η θεραπεία είναι ειδικά σχεδιασμένη και για τις
ανάγκες του ανδρικού δέρματος.

20’ THAI BODY SCRUB

30€

Αναζωογόνηση και λάμψη της κουρασμένης επιδερμίδας με μία γλυκιά και βαθιά παραδοσιακή συνταγή απολέπισης από την Ταϊλάνδη με
μέλι, αμυγδαλέλαιο, μαύρη ζάχαρη και αιθέριο έλαιο βανίλιας.

70’ AROMACEANE

60€

Ολιστική θεραπεία σώματος για αναπλήρωση των μεταλλικών στοιχείων. Περιλαμβάνει περιτύλιξη σώματος με θαλάσσια λάσπη από τη
Νεκρά Θάλασσα και μασάζ με αιθέρια έλαια. Ανάλογα με την επιλογή
του ελαίου η θεραπεία μπορεί να δράσει χαλαρωτικά, αποτοξινωτικά
ή για αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας.

70’ MARINE ALGΑΕ BODY WRAP

80€

Θεραπεία σώματος με 100% φυσικό φύκι, που παρέχει στον οργανισμό αποτοξίνωση και αναπλήρωση των μεταλλικών στοιχείων, βοηθά
στο αδυνάτισμα και καταπραΰνει από μυϊκούς πόνους. Μετά την περιτύλιξη με φύκια, ακολουθεί μασάζ με αιθέρια έλαια.

90’ MOROCCAN HAMMAM RITUAL

90€

Ένα μοναδικό ταξίδι στην κουλτούρα της Ανατολής. Η τελετουργία γίνεται με μαύρο σαπούνι από παστά ελιάς, ακολουθεί βαθύ peeling με
το παραδοσιακό γάντι Κάσσα μίας χρήσεως. Η θεραπεία ολοκληρώνεται με ένα μασάζ με ζεστό Βούτυρο Καριτέ για βαθιά ενυδάτωση.

100’ POLYNESIA

110€

Μια θεραπεία σώματος εμπνευσμένη από τις Πολυνησιακές παραδόσεις. Απολέπιση σώματος, μασάζ με ζεστά πουγκιά από λευκή άμμο
και τεχνικές Lomi–Lomi και για το τέλος, λάμψη για όλο το σώμα με
λάδι Monoi. Τα εξωτικά αρώματα βανίλιας και καρύδας από τα νησιά
του Ειρηνικού θα σας χαλαρώσουν απόλυτα.

S PA DU L AC PAC K A G E S
WATER SENSATION

60€

10 επισκέψεις
- θερμαινόμενη πισίνα και υδροθεραπεία

REJUVENATION

80€

10 επισκέψεις
- θερμαινόμενη πισίνα και υδροθεραπεία
- χαμάμ και σάουνα

AROMAS RELAXATION
7 επισκέψεις
- θερμαινόμενη πισίνα και υδροθεραπεία
- χαμάμ και σάουνα
- μια θεραπεία 50’ μασάζ αρωματοθεραπείας

Όλα μας τα πακέτα αφορούν χρήση των παραπάνω
στη διάρκεια ενός μήνα.
Οι θεραπείες και οι τιμές μπορούν να αλλάξουν.

100€

