


DAY PACKAGES

Day of Escape 
Elemis - 3 h 260€ 

Elemis Intensely cleansing 
Frangipani salt scrub
Elemis  Freestyle Deep tissue massage
Eagles spa light lunch
Elemis sensitive skin soother or
Elemis Anti-Blemish Mattify & Calm

Day of Purity
Elemis - 4 h 30 min 290€ 

Rasul
Elemis Fennel cleancing cellulite & 
colon therapy
Eagles spa light lunch
Elemis Indian head massage
Elemis Skin specific facial

Day of Tranquility
Elemis - 5 h 305€ 

Elemis Exotic coconut rub & 
milk ritual wrap
Elemis Best foot forward
Elemis Garden of England 
Rose restore hand treatment
Eagles spa light lunch
Eagles spa Hot stone massage

RITUALS

Elemis Couture Touch
Elemis - 115 min 190€ 

Elemis freestyle Deep tissue massage
Elemis sensitive skin soother or
Elemis Anti-Blemish Mattify & Calm

Tahitian Smoothe
& Soothe
Elemis - 85 min 155€ 

Elemis Intensely cleansing 
Frangipani salt scrub
Elemis Body Nectar nourishing wrap 
Sweet Orchid or Frangipani

Ultimate Detox Ritual
Elemis - 160 min 220€ 

Rasul
Elemis Fennel cleancing cellulite & 
colon therapy
Elemis Skin specific facial

Deep Cleansing Ritual
Elemis - 145 min 240€ 

Elemis Intensely cleansing Frangipani salt 
scrub
Elemis Cellutox aroma spa ocean wrap
Elemis Skin specific facial

Tropical Delight
Elemis - 115 min 150€ 

Elemis Exotic coconut rub & 
milk ritual wrap
Elemis Garden of England rose restore 
hand treatment(without manicure)
Elemis Best foot forward(without pedicure)

Voyage of the Senses
Elemis - 160 min 270€ 

Elemis Body nectar nourishing wrap 
Sweet Orchid or Frangipani
Elemis Indian head massage
Elemis sensitive skin soother or
Elemis Anti-Blemish Mattify & Calm

Sensory Earth
Elemis - 145 min 210€ 

Elemis sensitive skin soother or
Elemis Anti-Blemish Mattify & Calm
Eagles spa Hot stone massage



ETIQUETTE

Παρακαλούμε να βρίσκεστε στο ραντεβού 15 λεπτά 
νωρίτερα, για την αλλαγή ρούχων και τη συμπλήρωση 
του προσωπικού σας ερωτηματολογίου.

Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας συγκεκριμένης θε-
ραπείας, πρέπει να μας ενημερώνετε τουλάχιστον 4 
ώρες νωρίτερα από το ραντεβού σας, ενώ στα πακέτα 
θεραπειών 24 ώρες νωρίτερα. Χωρίς έγκαιρη προει-
δοποίηση θα επιβαρυνθείτε για το συγκεκριμένο ρα-
ντεβού. Σε περίπτωση που καθυστερήσετε αυτό ίσως 
μειώσει το χρόνο που θα έχετε στη διάθεση σας για 
τη θεραπεία.

Στους πελάτες παρέχονται ρόμπες, πεσέτες και παντό-
φλες. Παρακαλούμε πριν τη θεραπεία να αφαιρείτε τα 
κοσμήματα και τα ρούχα σας εκτός από τα εσώρουχα. 
Για κάποιες από τις θεραπείες θα προμηθεύεστε εσώ-
ρουχα μιας χρήσης. Ό,τι αντικείμενα αξίας έχετε να τα 
φυλάσσετε κλειδωμένα στο ντουλάπι σας. Δεν φέρου-
με καμιά ευθύνη για αντικείμενα που τυχόν χάσετε.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας παρακαλούμε ενη-
μερώστε τους θεραπευτές μας για το αν αισθάνεστε 
άνετα ή όχι και αν η θερμοκρασία δωματίου σας ικα-
νοποιεί.

Το αν αισθάνεστε άνετα είναι το κυριότερο μέλημα 
μας. Ενημερώστε τους θεραπευτές μας για τυχόν εκ-
δορές, τραυματισμούς ή πόνους σε συγκεκριμένα ση-
μεία του σώματος σας. Έτσι η αντιμετώπιση θα είναι η 
πρέπουσα βάσει των δικών σας αναγκών.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να συνομιλείτε με τον θε-
ραπευτή σας κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτό 
εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς. Αν έχετε ερωτή-
σεις ή απορίες οι θεραπευτές μας με χαρά θα σας τις 
λύσουν. Εάν πάλι εσείς είστε σιωπηλοί, το ίδιο θα είναι 
και αυτοί.

Τα κινητά τηλέφωνα δεν επιτρέπονται στους χώρους 
των Eagles Spa, άλλωστε μην ξεχνάτε πως ήρθατε να 
χαρίσετε στον εαυτό σας στιγμές χαλάρωσης στο 
σώμα και στο πνεύμα σας. Είμαστε εδώ να σας απαλ-
λάξουμε από το άγχος της καθημερινότητας και να 
σας προσφέρουμε στιγμές χαλάρωσης.

Θέλοντας να εξασφαλίσουμε την χαλάρωση των επι-
σκεπτών του spa,σας γνωρίζουμε ότι δεν επιτρέπεται η 
είσοδος στο spa σε άτομα κάτω των 16 ετών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το κάπνισμα στα Eagles Spa 
απαγορεύεται. Σας ευχαριστούμε που δεν καπνίζετε!

Please arrive 15 minutes before your treatment. Prior 
to your treatment you will be requested to complete 
a lifestyle questionnaire.

We request a minimum of 4 hours cancellation notice 
for a single treatment or 24 hours advance notice for 
rituals. Without notification you will be charged for 
the scheduled service. Being late for your appoint-
ment may shorten the length of your treatment.

You will be given a bathrobe, towels and slippers. 
Please remove all jewelry and clothing, leaving on 
your undergarments. For some treatments you will 
be provided with disposable undergarments by your 
therapist. Please make sure that your valuables are 
kept in your locker. The management cannot be held 
responsible for the loss of any personal possessions.

During treatments, please let your therapist know if 
you are comfortable or uncomfortable, too warm or 
too cold, or if their pressure is too light or too fir. Your 
comfort and care is our greatest concern priority. If 
you have a particular injury or physical condition, 
please explain it to the therapist. They can suggest 
appropriate adjustments to the treatment for your 
comfort and enhancement.

There is no pressure to talk during the treatment.
it is entirely up to you. If you have any questions or 
would like to talk, certainly do soothe therapist will 
take their cues from you. If you are quiet they will too.

Mobile phones are not permitted in Eagles Spa. This 
is the time for your body and mind to release the 
worries and stress of the day. We hope you enjoy the 
interlude of pampering and relaxation.

Ensuring our guests relaxation children under the 
age of 16 should not enter the spa area.

Smoking is not permitted in eagles spa.



spa



FACIALS ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Elemis Taster Facial  25 min  40€
Μίνι θεραπεία προσώπου για λάμψη 

Apivita Express Mediterranean Skin Food  25 min  40€
Εxpress μεσογειακή θρέψη προσώπου 

Apivita Eye Puffiness  20 min  40€
Ειδική θεραπεία ματιών για μαύρους κύκλους 

Apivita Anti-wrinkle Eye  20 min  40€
Αντιγηραντική θεραπεία στην περιοχή των ματιών 

Apivita Mediterranean Skin Food  55 min  80€
Μεσογειακή αναζωογόνηση & ανανέωση 

Elemis Skin Specific Facials  55 min  80€
Εξειδικευμένη ενυδάτωση προσώπου
ανάλογα με τον τύπο επιδερμίδας σας 

Elemis Sensitive Skin Soother  70 min  110€
Θεραπεία προσώπου για ευαίσθητες επιδερμίδες 

Elemis Anti-Blemish Mattify & Calm  70 min  110€
Θεραπεία ανανέωσης για λιπαρές επιδερμίδες 

Apivita Wine Elixir Anti-wrinkle Treatment  70 min  110€
Αντιρυτιδική περιποίηση προσώπου με κόκκινο κρασί 

Apivita Bee Radiant Age Defence Treatment  70 min  120€
Θεραπεία σύσφιξης & λάμψης με βασιλικό πολτό 

Elemis Pro-collagen Age Defy  70 min  120€
Αντιγηραντική θεραπεία προσώπου
με ενισχυτικό ορό κολλαγόνου 

Elemis Superfood Pro-radiance  70 min  120€
Αντιγηραντική θεραπεία επανόρθωσης & λάμψης 

Elemis Pro-definition Lift & Contour  50 min  130€
Θεραπεία προσώπου lifting



MASSAGES ΜΑΣΑΖ 

Αpivita Aromatherapy Massage  70 min 110€
Λεμφικό μασάζ με αιθέρια έλαια της Apivita 

Apivita Signature Massage  70 min  110€
Αποκλειστική θεραπεία της Apivita
που συνδυάζει διαφορετικά είδη μασάζ 

Elemis Freestyle Deep Tissue Muscle Massage  55 min  100€
Βαθύ μυοχαλαρωτικό μασάζ σώματος 

Elemis Deep Tissue Back Massage  25 min  55€
Βαθύ μυοχαλαρωτικό μασάζ πλάτης 

Eagles Spa Aromatherapy Massage  70 min  110€
Λεμφικό μασάζ με αιθέρια έλαια της Elemis 

Eagles Spa Hot Stone Massage  75 min  120€
Χαλαρωτικό μασάζ με ηφαιστειακές πέτρες 

Elemis Indian Head Massage  40 min  75€
Ινδικό μασάζ κεφαλής & πλάτης 

Eagles Spa Stress Relieving Body Massage  55 min  70€
Χαλαρωτικό μασάζ σώματος 

Eagles Spa Anti-stress Back Massage  25 min  45€
Χαλαρωτικό μασάζ πλάτης

*Massage on the beach 30% extra charge. Please ask for more information at Eagles Spa’s reception.

HANDS & FEET ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ & ΠΟΔΙΩΝ

Elemis Garden of England
Rose Restore Hand Treatment  70 min   50€
εξωτική τελετουργία απαλότητας του δέρματος 
για τα χέρια 

Elemis Best Foot Forward  70 min 60€
απολαυστική θεραπεία για τα πέλματα 

Eagles Spa Manicure  30-40 min  30€
περιποίηση χεριών 

Eagles Spa Pedicure  30-40 min  30€
περιποίηση ποδιών 

O.P.I. Gel Colour  30 min  30€
ημιμόνιμο βερνίκι



BODY TREATMENTS ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Apivita Royal Honey Body & Face Treatment 90 min  120€
αναζωογονητική περιποίηση σώματος-προσώπου
με βασιλικό πολτό & μέλι 

Apivita Aegean Wind Body Treatment  90 min  120€
απολεπιστική & ενυδατική θεραπεία
με λάδι ελιάς & αγνό αλάτι 

Elemis Intensely Cleansing 
Frangipani Salt Scrub  45 min  70€
περιποίηση λάμψης & ενυδάτωσης
για πρόσωπο κ σώμα  

Elemis Ceremony of Sun  55 min  80€
περιποίηση σώματος & προσώπου
με απαλό τεχνητό μαύρισμα 

Elemis Body Nectar Nourishing Wrap 
Sweet Orchid or Frangipani 55 min  105€
εξωτική θεραπεία λάμψης & απαλότητας
του δέρματος 

Elemis Exotic Coconut Rub & 
Milk Ritual Wrap  55 min  105€
απολαυστική απολέπιση & ενυδάτωση σώματος 

Elemis Aroma Spa Ocean Wrap  70min  110€
θαλασσοθεραπεία σώματος για αποτοξίνωση
ή ανακούφιση από μυικούς πόνους 

Elemis Fennel Cleancing Cellulite
& Colon Therapy  55 min  115€
αντικυτταριδική & αποτοξινωτική θεραπεία
γλουτών & μηρών  

Apivita Rose Pepper 
Anti-cellulite Body Treatment 60 min  100€
απολεπιστική & αντικυτταριδική θεραπεία 
που απομακρύνει νεκρά κύτταρα & βοηθάει 
στην όψη φλοιού πορτοκαλιού της επιδερμίδας

Apivita Rose Pepper 
Firming Body Treatment 70min  110€
θεραπεία που απομακρύνει τοξίνες & 
μειώνει την κατακράτηση.

Rasul  40 min  40€ 
αναζωογονητική & αποτοξινωτική θεραπεία  70€

*Treatment without threrapist



TIME FOR MEN ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ

Apivita Mens Invigorating Facial  60 min  100€
τονωτική & αντιγηραντική θεραπεία προσώπου 

Elemis High Performance Skin Energiser 70 min  120€
θεραπεία προσώπου που αναζωογονεί &
 εξισορροπεί την ανδρική επιδερμίδα 

Elemis Urban Cleance Facial  70 min 110€
ειδική περιποίηση προσώπου
για λιπαρές ανδρικές επιδερμίδες 

Elemis Total Time Out  115 min 180€
deep tissue muscle massage & men facial by elemis

ADDITIONAL TREATMENTS

Half leg wax Αποτρίχωση κνημών 25€ 

Full leg wax Αποτρίχωση μηρών & κνημών 40€ 

Arm wax Αποτρίχωση άνω άκρων 20€ 

Under arm wax Αποτρίχωση μασχάλης 15€ 

Bikini line wax Αποτρίχωση στη γραμμή μπικίνι 18€ 

Full bikini wax Ολοκληρωμένη αποτρίχωση μπικίνι 25€ 

Lip & chin wax Αποτρίχωση στα χείλη κ στο πηγούνι  10€ 

Nail polish Βάψιμο νυχιών 6€ 

French polish Γαλλικό 8€ 

Eyebrows shaping Περιποίηση φρυδιών 10€

MAKE UP wITH MAC COSMETICS

Day make up 40€ 

Evening make up 50€ 

Βridal make up 250€ 

Make up lesson 60€


