


Το Spa du Lac, ένα σύγχρονο και μοντέρνο καταφύγιο 
ανανέωσης, θα γίνει η αφετηρία ενός τρόπου ζωής που
θα έχει στο επίκεντρο εσάς. Θεραπείες χαλάρωσης και 
ευεξίας θα σας χαρίσουν το αίσθημα της εσωτερικής 

ισορροπίας και ομορφιάς ενώ  θα σας εισάγουν στον κόσμο 
της αναζωογόνησης και της αναγέννησης.

Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας!
Ο φιλόξενος χώρος του Spa du Lac, σας περιμένει!

S P A  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 προγραμ-
ματισμένων θεραπειών. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να μειώσουμε το χρόνο 
της θεραπείας. Για την άνεσή σας, διαθέτουμε ατομικά ντουλάπια αποθήκευσης κα-
θώς 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 που 
ασκείται 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 πε-
ριποίησης 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.

-
λώ 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 επι-
τρέψουμε την είσοδο σε άτομα κάτω των δεκαέξι (16) ετών.

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στο χώρο του spa, όπως και σε όλους τους χώρους του
ξενοδοχείου. 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, συνιστούμε να αφήσετε τα πολύτιμα αντικείμενα 
στο δωμάτιό σας όπου υπάρχουν χρηματοκιβώτια. Η διεύθυνση δεν φέρει καμία ευ-
θύνη για την απώλεια πολύτιμων αντικειμένων ή χρημάτων.T. 2 6 5 1 0  5 9 5 0 0  -  D L . 5 0 0



M A S S A G EW AT 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 χρή-
ση θερμαινόμενης πισίνας και υδροθεραπείας, του χαμάμ και της 
σάουνας.

S P A  D U  L A C  P A C 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  100€
7 Επισκέψεις  
• θερμαινόμενη πισίνα και υδροθεραπεία
• χαμάμ και σάουνα
• μια θεραπεία Du Lac Balinese Massage 

Όλα μας τα πακέτα αφορούν χρήση των παραπάνω στη διάρκεια ενός μήνα. 

Οι θεραπείες και οι τιμές μπορούν να αλλάξουν.

F A C I A L S



CINQ MONDES FACIALS

Με έμπνευση αρχέγονων συνταγών,

Η Cinq Mondes προσάρμοσε στο δυτικό κόσμο, 

τα πιο αποτελεσματικά και ευχάριστα τελετουργικά 

χαλάρωσης, ευεξίας και ομορφιάς.

FLEURS DE BALI FACE RITUAL
SKIN DIAGNOSIS  30’– 55€
Εμπνευσμένο από Μπαλινέζικο τελετουργικό, όπου οι γυναίκες χρη-
σιμοποιούσαν τροπικά λουλούδια για την αποκατάσταση της λάμψης 
στο δέρμα τους. Με τη θεραπεία αυτή θα έχετε την ευκαιρία μιας 
ατομικής δερματικής διάγνωσης. 

BALI FLOWERS & FRUIT RITUAL
SKIN RENEWAL FACIAL 50’– 75€
Βαθύς καθαρισμός και άμεση βελτίωση της υφής και της λάμψης του 
δέρματος, με βάση Μπαλινέζικα τελετουργικά. Τα δραστικά συστατικά 
των τροπικών λουλουδιών και τα οξέα φρούτων, καθαρίζουν εις βάθος 
και λειαίνουν το δέρμα χαρίζοντας τη χαμένη του φωτεινότητα.

KO-BI-DO
LIFTING & PLUMPING FACIAL 50’– 90€
Αντιρυτιδική περιποίηση προσώπου εμπνευσμένη από αρχαίο Γιαπω-
νέζικο τελετουργικό Ko-Bi-Do, που συνδυάζεται με μία μοναδική ευρε-
σιτεχνία αντιγήρανσης. Απολαυστική ολιστική περιποίηση σύσφιξης 
που επαναφέρει το οβάλ του προσώπου και λειαίνει τις ρυτίδες. 

PRECIOUS KO-BI-DO
GLOBAL ANTI-AGE FACIAL  80’– 120€
Ολοκληρωμένη περιποίηση αντιγήρανσης με αντιρυτιδικό μασάζ από 
τη Γιαπωνέζική παράδοση Ko-Bi-Do, η οποία συνδυάζεται με μια 
αναζωογονητική μάσκα. Δρα εις βάθος κατά των ρυτίδων και της χα-
λάρωσης του δέρματος, με έμφαση στην περιοχή γύρω από τα μάτια 
και το στόμα, το λαιμό και τα χέρια. Το δέρμα γίνεται πιο απαλό και 
ανανεώνεται ενώ ξεκουράζεται ο νους. 



AYURVEDIC TRADITION

INDIAN HEAD MASSAGE 30’– 50€
Ανακαλύψτε τις αρετές αυτού του βαθιά χαλαρωτικού μασάζ. Με έμ- 
φαση στην πλάτη, το λαιμό και τις ωμοπλάτες, αυτή η θεραπεία 
απελευθερώνει την ενσωματωμένη ένταση παρέχοντας μια αίσθη-
ση ευεξίας και απόλυτης χαλάρωσης. 

INDIAN LEG MASSAGE 30’– 50€
Για να απαλλαγείτε από την αίσθηση των 'κουρασμένων ποδιών'  
αυτό το τονωτικό μασάζ που έρχεται από την παράδοση της Αγιουρ-
βέδα, θα σας επιτρέψει να ανακτήσετε τη ζωτικότητα και την ελαφρό-
τητα που σας αρμόζει. 

DU LAC S IGNATURE MASSAGES

DU LAC BALINESE MASSAGE  60’– 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.

FOUR-HANDS RELAXING MASSAGE  30’– 80€
Η απόλυτη εμπειρία μασάζ στο Spa Du Lac, όπου δύο θεραπευτές 
μαζί, σας παρέχουν το ιδανικό μασάζ, σε τέλεια αρμονία για μία μο-
ναδική εμπειρία αισθήσεων. Αφήστε τους ειδικούς μας, να τονώσουν 
το σώμα σας και νιώστε την διαφορά.

CINQ MONDES MASSAGE RITUALS

RELAXING ORIENTAL  30’– 55€ | 60’– 75€
Μια εμπειρία μασάζ που λειτουργεί σε ολόκληρο το σώμα χρησιμο-
ποιώντας απαλά αρωματισμένο ζεστό Argan λάδι. Τα χέρια έμπειρων 
θεραπευτών εργάζονται σε σημεία με κόμπους και εντάσεις για την 
εξάλειψη των τοξινών και των μυϊκών πόνων, προωθώντας την ευεξία. 

TONIFYING INDIAN AYURVEDIC  60’– 95€ | 90’– 150€
Αυτό το μασάζ τόνωσης με ζεστό λάδι, από την παλιά ινδική παράδο-
ση χιλιετιών, βασίζεται στο συνδυασμό αναζωογονητικών κινήσεων. 
Απολαύστε τα αρώματα βανίλιας και κάρδαμου που περιέχονται σε 
αυτή τη θεραπεία βοηθώντας στην ανακούφιση των μυών, και αφή-
νουν το δέρμα μεταξένιο και απαλό.

SOOTHING FRENCH-POLYNESIA   60’– 90€ | 90’– 130€
Μια θεραπεία σώματος από τους πολυνησιακούς θεραπευτές εμπνευ- 
σμένη από τη τεχνική Lomi-Lomi. Χρησιμοποιεί βαθιά πίεση από 
τους βραχίονες του θεραπευτή και έχει συνεχείς μακρές κινήσεις. Οι 
νότες των λουλουδιών Tiaré σας συνοδεύουν σε όλη αυτή την εμπει-
ρία άμεσης ανακούφισης.

CINQ MONDES SCRUB COLLECTION 30’– 55€
Επιλέξτε ανάμεσα στο Energizing Aromatic Scrub with Spices, το 
Sublime Scrub με Tiaré και Monoï αλλά και το Purée de Papaye. Με 
τον τρόπο αυτό, θα πετύχετε την απολέπιση και θα απαλλάξετε το 
δέρμα σας, από τα νεκρά κύτταρα. 

Για να έχετε μια ολοκληρωμένη περιποίηση, συμβουλευτείτε το θερα- 
πευτή ο οποίος θα σας προτείνει το κατάλληλο μασάζ για τη συνέχεια. 
.



S PA @ H OT E L D U L A C . G R
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