


Σασ καλωςορίηουμε ςε ζναν ιδιαίτερθσ αιςκθτικισ χώρο,  ευεξίασ και 

χαλάρωςθσ , ςτθν καρδία τθσ Ακινασ, που δθμιουργικθκε για να 

προςφζρει αξζχαςτεσ εμπειρίεσ ςτουσ επιςκζπτεσ του. 

Το Andromeda Spa παντρεφει το αρχαίο ελλθνικό ςτοιχείο με τθν 

αναηιτθςθ του άγνωςτου και του άφταςτου, του μακρινοφ, μζςα από τα 

αγρογλυφικά ςχζδια μοναδικισ αιςκθτικισ που υπάρχουν τόςο ςτουσ 

κοινόχρθςτουσ χώρουσ όςο και ςε κακζνα από τα εννζα δωμάτια. 

 

 



Τν λέν κεγάιν Spa ηεο Αζήλαο βξίζθεηαη ζηελ Ιππνθξάηνπο 67 θαη Αξαρώβεο κε 

απηόλνκε είζνδν  θαη ζπλεξγαδόκελν πάξθηλγθ. 

Σε απηόλ ηνλ ρώξν πνπ θπξηαξρνύλ αγξνγιπθηθά ζρέδηα κνλαδηθήο ηέρλεο θαη 

αηζζεηηθήο ζα κπνξέζεηε λα απνιαύζεηε ηηο ππεξεζίεο, ηνπ άςνγα θαηαξηηζκέλνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ Andromeda Spa, αθνύγνληαο όπνηα κνπζηθή εζείο επηιέμεηε, λα 

αλαδσνγνλεζείηε θαη λα αθήζεηε ηε θαληαζία ζαο λα ηαμηδέςεη ζε καθξηλέο 

δηαζηάζεηο. 

 

 



          Μαζάζ 

 

• Candle Massage     45’– 50€ 

• Χαιαξσηηθό              60’- 55€ 

• Αζιεηηθό                   60’- 60€ 

• Λεκθηθό                    60’- 55€ 

• Αξσκαηνζεξαπεία    60’-60€ 

• Ελπδάησζεο Πξνζώπνπ θαη 
Σώκαηνο                    60’-60€ 

• Hot Stones               60’ 70€ 

• Anti-Stress Πιάηε Απρέλα 

•                                   30’-30€ 

• Πξνζώπνπ-Κεθαιήο 30’-30€ 
 

 

  

         Hammam 

 

• Απνιέπηζε κε γάληα Kassa               
45’-45€ 

• Μαζάδ κε Αηκόινπηξν      
45’-60€ 

• Τνύξθηθν Μπάλην 60’-80€ 

• Self  Administrated 
Hammam              30’-30€ 

 

Θεπαπείερ Πποζώπος 

 

• Black Diamond 60’-80€ 

• Marine & Thermal Energy  
60’-60€ 

• Pure Gold Orchid 60’-60€ 

• Carite Ultra Hydration       
60’-55€ 

• Men’s Exclusive    45’-45€  

• White Pearl Mask 20’-30€ 

• Intensive Therapy 20’-30€ 

• Peeling & Moisturizing     
15’-20€ 

    

  Θεπαπείερ Σώμαηορ 

 

• Απνιέπηζε κε Άξσκα 
Αλαηνιήο 90’-80€ 

• Μέιη θαη Σνπζάκη 90’-80€ 

• Μαξνθηλή Άξγηιν 90’-90€ 

• Andromeda’s Choice 

•                               60’-60€  



Τν Andromeda Luxury Spa Center θηινμελεί κνλαδηθέο εθδειώζεηο 

ραιάξσζεο όπσο Bachelor Spa Parties, Spa Birthday θαη Couples’ Day.  

Μηα νινθιεξσκέλε εκπεηξία αλαδσνγόλεζεο εηδηθά δηακνξθσκέλε γηα εζάο. 

 Μηα απόδξαζε γεκάηε πνιπηέιεηα θαη πεξηπνίεζε, εκπλεπζκέλε εηδηθά γηα 

ηελ ηδηαίηεξε πεξίζηαζε ζαο. 



 

 

Η νκάδα ηνπ Andromeda Luxury Spa Center έρεη εηνηκάζεη γηα εζάο κνλαδηθά παθέηα 

4-5 αηόκσλ ζε απνθιεηζηηθέο ηηκέο γλσξηκίαο. Εκπηζηεπηείηε ηελ ραιάξσζεο ζαο ζηα 

έκπεηξα ρέξηα ησλ ζεξαπεπηώλ καο θαη αλαδσνγνλεζείηε κέζα από ηηο εμαηξεηηθήο 

πνηόηεηαο ππεξεζίεο καο.  

Τα παξαθάησ αηνκηθά παθέηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα έλαλ ζύληνκν θύθιν ζπλεδξηώλ, 

σζηόζν είκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο λα πξαγκαηνπνηήζνπκε εμαηνκηθεπκέλα παθέηα 

ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζαο. 



Τύπος Θεραπείας Deluxe Διάρκεια Κόστος 

Χαλαπωηικό Μαζάζ Οιηζηηθό καζάδ βαζηζκέλν ζηε δύλακε θαη ζηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο ησλ 

αηζέξησλ ειαίσλ. 
60’  55€ 

Θεπαπεία με Μέλι και 

Σοςζάμι 
Πινύζηα πεξηπνίεζε πξνζώπνπ θαη ζώκαηνο γηα αλάπιαζε, βαζηά ελπδάησζε θαη 

ζξέςε, απνηεινύκελε από ζπζηαηηθά  ηεο Μεζνγεηαθήο γεο. 
90'  

  
80€ 

Τούρκικο Μπάνιο ‘Έλα παξαδνζηαθό εηδηθό αηκνκαζάδ εθαηνληάδσλ εηώλ, πξνεξρόκελν από ηελ 

παξάδνζε ηεο Αλαηνιήο 
60’  80€ 

        210’ min. 215€ 

  Τειηθή Τηκή Καηόπηλ Εθπηώζεσο   185€ 

Premium 
Μαζάζ 

Απωμαηοθεπαπείαρ 
Φπζηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζην ζώκα θαη ην πλεύκα, θαζώο ζπλδπάδεη 

δηαθνξεηηθά είδε καζάδ κε αξσκαηνζεξαπεία. 
60’  60€ 

Self administrated 
hammam 

Ο απαιόο αηκόο θαη ε πγξαζία πνπ δεκηνπξγείηαη ραιαξώλεη θαη ηνλώλεη, αλνίγεη 

ηνπο πόξνπο θαη ζπληειεί ζηελ απαιιαγή ησλ ηνμηλώλ. 
30’  30€ 

Απολεπιζη με Άπωμα 

Αναηολήρ 
Απνιέπηζε κε βαζηιηθό πνιηό θαη κέιη. Η απνιέπηζε νινθιεξώλεηαη κε έλα 

ραιαξσηηθό καζάδ κε δεζηό ακπγδαιέιαην θαη αξώκαηα από κπαράξηα. 
90'  80€ 

        
   180’ min. 170€ 

  Τειηθή Τηκή Καηόπηλ Εθπηώζεσο   130€ 

Express 

Μαζάζ επιλογήρ Χαιαξσηηθό καζάδ πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ επηζθέπηε. 45΄ 40€ 

White Pearl Mask Απνηειείηαη θαη’ νπζία από 100% ξηλίζκαηα θπζηθνύ καξγαξηηαξηνύ, κέιη, 

βαζηιηθό πνιηό θαη βηηακίλε Ε. 

Είλαη ηδαληθή ζεξαπεία γηα ηέιεηα ιάκςε θαη ζύζθημε. 

20’ 30€ 

    65’ min. 70€ 

  Τειηθή Τηκή Καηόπηλ Εθπηώζεσο   60€ 



Πποηεπαιόηηηα μαρ είναι η σαλάπωζη και η 
πνεςμαηική ζαρ απόδπαζη από ηην καθημεπινόηηηα. 

 

Θα σαπούμε να ζαρ γνωπίζοςμε από κονηά σαπίζονηαρ 
ζαρ μια αξέσαζηη μοναδική εμπειπία ξεκούπαζηρ και 

αναζωογόνηζηρ. 

 
Επηθνηλσλήζηε καδί καο:  

210.36.444.16 - 697.333.9.111 

info@andromedaspa.gr  
www.andromedaspa.gr  

mailto:info@andromedaspa.gr
http://www.andromedaspa.gr/


     Σαο επραξηζηνύκε !  


