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Aiming to offer its guests a nurturing wellness experience, Myrion Spa embraces the notion of vitality and active 
living with an eclectic selection of soothing spa therapies and treatments designed to soothe the senses and 

balance the body, mind and soul.

Inspired by the sumptuously relaxed atmosphere the majestic Mediterranean blue sea has to offer, these lavish 
face and body rituals promise to indulge your skin with their velvety textures and sensual aromas, while revealing 

a firmer, more hydrated, supple, radiant look.

Luxuriate yourself in a series of carefully designed rituals that carry the seal of excellence the award-winning 
spa brand Ariadne Athens experience has to offer. Choose among a wide range of outstanding treatments which 

emphasize on the uniqueness of a deluxe, natural, and pampering practice. 

Με στόχο να προσφέρει στους επισκέπτες του μια μοναδική εμπειρία ευεξίας, το Myrion Spa αγκαλιάζει την έννοια 
της ευεξίας με ειδικά τελετουργικά, σχεδιασμένα με σεβασμό στο ανθρώπινο σώμα και την ψυχή, που εκτελούνται 

με αγάπη και αφοσίωση, για να προσφέρουν την απόλυτη αίσθηση φροντίδας.

Εμπνευσμένες από την χαλαρωτική ατμόσφαιρα που προσφέρει η μαγευτική γαλάζια θάλασσα της Μεσογείου, 
οι πολυτελείς αυτές θεραπείες προσώπου και σώματος, υπόσχονται να αγκαλιάσουν το δέρμα σας με βελούδινη 

υφή και αρώματα που διεγείρουν τις αισθήσεις, χαρίζοντας παράλληλα στην επιδερμίδα σας σφριγηλότητα, 
ελαστικότητα, ενυδάτωση και ακτινοβολία.

Χαρίστε στον εαυτό σας την μοναδική εμπειρία περιποίησης μιας σειράς πολυτελών θεραπειών προσώπου και 
σώματος, που έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά και με ακρίβεια, φέροντας την ταυτότητα και την σφραγίδα τελειότητας 

που χαρακτηρίζει το βραβευμένο spa brand Ariadne Athens. Βελτιώστε την συνολική υγεία του σώματός σας και 
ρυθμίστε τα επίπεδα άγχους σας, επιλέγοντας ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα εξαιρετικών θεραπειών, που προάγουν 

τα οφέλη και την μοναδικότητα της πολυτελούς, φυσικής περιποίησης του δέρματος.

Intro
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MINOAN PRINCE & PRINCESS 
Hydrating and  nourishing face & body treatment 

Let us make you feel like a real Prince & Princess! Indulge in the genuine earthy notes of  Greece, luxuriate in the unprecedented benefits of 
rare herbs, relax in the velvet textures that cover your skin, as each and every step of this treatment imbue your senses in a world of opulence. 
The treatment includes an exfoliation with olive and roses, followed by the application of a rich body mask, containing a refreshing cocktail rich 

in organic honey, which contributes dramatically to the hydration, regeneration and tightening of the skin. The relaxing head to toe massage 
with warm pouches that complements the treatment with aromas of clary sage, honey and rosemary, literally endows an experience designed 

for royals. The alluring ritual ends with the application of a refreshing gel containing red grape extracts that leaves the body’s skin deeply 
hydrated, while also stimulating your senses!

Θεραπεία προσώπου και σώματος βαθιάς ενυδάτωσης και θρέψης. Αφεθείτε σε μία μοναδική εμπειρία φροντίδας και ευεξίας, με αυθεντικές, 
γήινες νότες της ελληνικής γης και αισθανθείτε σαν Πρίγκιπας και Πριγκίπισσα! Απολαύστε τα μοναδικά οφέλη των σπάνιων βοτάνων, 

αφεθείτε στις βελούδινες υφές που αγκαλιάζουν την επιδερμίδα σας, και βυθίστε τις αισθήσεις σας σε έναν κόσμο πολυτελούς περιποίησης. Η 
εφαρμογή της μάσκας σώματος με βιολογικό μέλι, που παρασκευάζεται από τον θεραπευτή εκείνη την στιγμή, αφήνει την επιδερμίδα εμφανώς 
αναζωογονημένη και πιο σφριγηλή. Η χαλαρωτική μάλαξη σε όλο το σώμα που ακολουθεί με αρώματα φασκόμηλου, μελιού και δεντρολίβανου, 
επισφραγίζει μία εμπειρία πριγκιπικής περιποίησης! Η θεραπεία επισφραγίζεται με το άπλωμα ενός δροσιστικού gel από κόκκινα σταφύλια, το 

οποίο ενυδατώνει σε βάθος, τονώνοντας παράλληλα τις αισθήσεις σας!
Duration: 120m - 150€

LOVE AFFAIR  
Spend time together and enjoy the truly unique experience of sharing time with your other half, as you both receive a pampering ritual perfect 
for couples. Take pleasure in a uniquely captivating experience of chocolate flavors, which combines the invigorating notes of mocha in a fine 
sugar crystal body scrub and an intoxicating, signature body mask with liquid chocolate extracts! Then, lay back and unwind while the heated 
solid waxes of candle massage slowly turn into liquid oil, as the mesmerizing flame gently burns the candle. Now, feel the delicately scented 

warm drops touch your skin, and envelop your whole body in a velvet textured massage that will satisfy even the most sophisticated massage 
recipient. Complete the ritual with an absolute moisturizing facial with raw honey combined with apricot extracts, that nourish and deeply 

hydrate your skin, leaving it soft and clean, with a silky, radiant appearance. 

Αφιερώστε χρόνο και απολαύστε την πραγματικά μοναδική εμπειρία του να μοιράζεστε χρόνο με το άλλο σας μισό. Απολαύστε μια μαγευτική 
εμπειρία με άρωμα σοκολάτας, που συνδυάζει τις αναζωογονητικές νότες της μόκας σε ένα scrub σώματος με κρυστάλλους ζάχαρης και μια 

μεθυστική, χαρακτηριστική μάσκα σώματος με εκχυλίσματα σοκολάτας! Στη συνέχεια, χαλαρώστε και απολαύστε το ζεστό κερί, που μετατρέπεται 
σε λάδι και αγκαλιάζει όλο σας το σώμα. Ολοκληρώστε το τελετουργικό με την απόλυτη ενυδάτωση προσώπου πλούσια σε μέλι σε συνδυασμό με 

εκχυλίσματα βερίκοκου, που θρέφουν και ενυδατώνουν σε βάθος το δέρμα σας, αφήνοντάς το απαλό και λαμπερό.
Duration: 75m - 120€

There are certain experiences which cultivate memories 
and emotions that last forever. There are certain rituals, 
designed with respect to the human body and soul, 
performed with love and affection, to provide the utmost 
sense of indulgement. We have carefully designed for you 
a series of luxury treatments, that target specific needs; 
The ones that challenge us every day. 

Choose among a wide range of specialized practices, and 
spoil yourself with a mythical, sensational experience of a 
euphoria retreat.

Υπάρχουν ορισμένες εμπειρίες που καλλιεργούν μνήμες 
και συναισθήματα που διαρκούν για πάντα. Υπάρχουν 
ορισμένα τελετουργικά, σχεδιασμένα με σεβασμό στο 
ανθρώπινο σώμα και την ψυχή, που εκτελούνται με αγάπη 
και αφοσίωση, για να προσφέρουν την απόλυτη αίσθηση 
φροντίδας. 

Έχουμε σχεδιάσει προσεκτικά για σας μια σειρά πολυτελών 
θεραπειών, που στοχεύουν να καλύψουν συγκεκριμένες 
ανάγκες. Επιλέξτε ανάμεσα από ένα ευρύ φάσμα 
εξειδικευμένων θεραπειών, και κακομάθετε τον εαυτό σας 
μέσα από  μία αξεπέραστη, μυθική εμπειρία ευφορίας.

Signature  
Experiences



www.myrionbeachresort.com www.myrionbeachresort.com

The Ultimate Wellness Experience The Ultimate Wellness Experience

Massages

We have carefully designed for you a series of luxury 
massages, that target specific needs;
The ones that challenge us every day. Choose among 
a wide range of specialized practices, and spoil 
yourself with a mythical, sensational experience of a 
euphoria retreat.

Έχουμε σχεδιάσει προσεκτικά για σας μια σειρά 
πολυτελών θεραπειών μάλαξης, που στοχεύουν να 
καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες. Επιλέξτε ανάμεσα 
από ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων θεραπειών και 
κακομάθετε τον εαυτό σας μέσα από μία αξεπέραστη, 
μυθική εμπειρία ευφορίας.
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RELAX & UNWIND
Relaxing aromatherapy ritual 

Unwind and de-stress with this aromatic bespoke treatment. This soothing aromatherapy massage uses light to moderate pressure and a 
blend of essential oils to melt away tension. This harmonizing experience is a simple and effective way to let go of tensions, improve health, 

balance emotions, increase calmness and relaxation.

Χαλαρώστε και απαλλαγείτε από το στρες με αυτήν την  εμπειρία αρωματοθεραπείας. Αυτό το χαλαρωτικό μασάζ χρησιμοποιεί ελαφριά έως 
μέτρια πίεση και ένα μείγμα αιθέριων ελαίων ειδικά σχεδιασμένο για εσάς με στόχο να διώξει την ένταση και να σας ανακουφίσει. 

Αφήσετε πίσω σας τις εντάσεις, βελτιώστε την υγεία σας, ισορροπήστε τα συναισθήματά σας, και νιώστε την απόλυτη ηρεμία και χαλάρωση.
Duration: 30m / 60m - 45 - 85€

DEEP TISSUE MASSAGE  
Muscle release massage  

The deep tissue massage is tailor-made to target specific areas of muscle tension and soreness. A series of intensive techniques is used 
to increase circulation, release built-up toxins,heal and restore balance to the body and nervous system. Feel your muscles release all the 

tension, while the luxurious naturally-scented oils envelop your skin and exhilarate your mind. 

Μια ευεργετική μάλαξη που συνεισφέρει στην απελευθέρωση της έντασης των μυών. Με αργές κινήσεις και βαθύτερη πίεση, ο θεραπευτής 
εστιάζει στις περιοχές που συσσωρεύεται περισσότερο η ένταση. Το αποτέλεσμα των πιέσεων αυτών είναι η χαλάρωση, όχι μόνο των 

επιφανειακών μυών αλλά και ολόκληρο το σύνολο των μυϊκών ομάδων των εν τω βάθει στοιβάδων. 
Duration: 60m - 110€

MELTING SENSATION 
Candle massage experience 

Indulge your senses in a mystifying massage ritual that will entice your mind, body and soul. Lay back and unwind while the heated solid 
waxes slowly turn into liquid oil, as the mesmerizing flame gently burns the candle. Now, feel the delicately scented warm drops touch 
your skin, and envelop your whole body in a velvet textured massage that will satisfy even the most sophisticated massage recipient. 
Succumb, as the warm oil deeply penetrates the skin’s surface, releasing its unique beneficial properties, and its sensuous fragrance 

seduces the mind. An outstanding, sacramental experience of aromatherapy, relaxation & rejuvenation that promotes bliss, balance and 
well-being!

Χαλαρώστε και απολαύστε μία μοναδική εμπειρία μασάζ, καθώς η μαγευτική φλόγα λιώνει απαλά το κερί, μετατρέποντάς το σε ζεστό λάδι 
με μεθυστικά αρώματα. Νιώστε τις ζεστές σταγόνες του κεριού να αγγίζουν απαλά το σώμα σας, καθώς η βελούδινη αίσθηση του ελαίου 
αγκαλιάζει την επιδερμίδα σας, προσφέροντας μία μοναδική αίσθηση απαλότητας που θα ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό πελάτη. 

Μια ακαταμάχητη εμπειρία αρωματοθεραπείας, χαλάρωσης και αναζωογόνησης που προάγει την απόλαυση και την ευεξία!
Duration: 60m - 90€
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COCOON & REVITALIZE YOUR SENSES EXPERIENCE  
Meticulously designed, from beginning to end, to gradually detoxify each and every part 

of your body and completely quiet the mind, ultimately offering the most lavish and 
cocooning experience for all your senses. The mesmerizing aromatic combination of precious 
Frankincense & enticing Patchouli, imbued in the body scrub, conveys the senses to a place 

of absolute calmness, preparing the way for an undeniable velvety soft shea butter with 
mystifying sweet notes to balance your mind and revitalize your body, through a cocooning 

massage experience. The perfectly orchestrated massage movements of this treatment seduce 
your senses in a unique journey of relaxation that will essentially revitalize your mind, body 

and soul completely.

Σχεδιασμένη με προσοχή στην λεπτομέρεια, από την αρχή μέχρι το τέλος, αυτή η θεραπεία 
χαλαρώνει και αποσυμφορεί σταδιακά κάθε σημείο του σώματός σας, ηρεμεί και ξεκουράζει τον 
νου, προσφέροντας μία ασύγκριτη εμπειρία περιποίησης, επανασύνδεσης, και αναζωογόνησης 

των αισθήσεων. Ο θελκτικός, ζεστός συνδυασμός αρωμάτων λιβανιού και πατσουλί που 
εμπλουτίζουν το scrub σώματος, μεταφέρει τις αισθήσεις σε έναν τόπο απόλυτης ηρεμίας, 

προετοιμάζοντας το σώμα για μία θεϊκή εμπειρία μασάζ με ένα ασύγκριτα απαλό και βελούδινο 
βούτυρο καριτέ με μυστηριώδεις γλυκές νότες, που αφυπνίζουν το σώμα και ισορροπούν τον 

νου. Οι τέλεια ενορχηστρωμένες κινήσεις που ακολουθούνται στην μάλαξη αυτής της θεραπείας 
αποπλανούν τον νου και οδηγούν τις αισθήσεις σε ένα αλλόκοτο ταξίδι χαλάρωσης και 

αναζωογόνησης του σώματος, του πνεύματος και της ψυχής.
Duration: 60m - 95€

MESMERISING & MYSTIFYING HEAD MASSAGE   
An invigorating, yet totally relaxing head massage, lush in the aromas of calming Lavender, 
bright Rosemary, soothing Tea tree wonderfully blended with delicately scented, healing 

Laurel oil, initiates the intoxicating journey. Complemented by the sensuous blend of Orange, 
Patchouli and Ylang-Ylang, a pampering face massage delivers the utmost calming effect for, 

both, your mind and body. 

Ένα αισθαντικό ταξίδι που συνδυάζει την σοφία αρχαίων τελετουργιών με τα πλούσια 
αρωματικά βότανα της Ελλάδας. Η μαγεία ξεκινά με ένα αναζωογονητικό, αλλά ταυτόχρονα 
απόλυτα χαλαρωτικό μασάζ κεφαλής. Ένα αισθησιακό μείγμα από πορτοκάλι, πατσουλί και 

ylang-ylang, αγκαλιάζουν τα χέρια σας καθώς τονώνουν τις αισθήσεις, μέσα από μια μάλαξη 
χεριών, που προσφέρει την απόλυτα ισορροπημένη εμπειρία χαλάρωσης και ηρεμίας.

Duration: 20m - 40€

FOOT RELIEF MASSAGE
Refreshing notes of spearmint mingle with the velvet texture of local oils to slowly stimulate the blood flow and offer 
a cooling sensation. A pampering massage experience using the relieving properties of essential oils to deeply calm, 

offering ultimate comfort for tired legs.  
 

Οι αναζωογονητικές νότες του δυόσμου αναμειγνύονται με τη βελούδινη υφή των τοπικών ελαίων για να τονώσουν 
αργά τη ροή του αίματος και να προσφέρουν μια αίσθηση δροσιάς. Αυτή η εμπειρία μασάζ χάρη των ανακουφιστικών 

ιδιοτήτων των αιθέριων ελαίων, προσφέρει βαθιά ηρεμία, προσφέροντας απόλυτη άνεση στα κουρασμένα πόδια.
Duration: 30m - 45€
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Scrubs
We offer a range of full body exfoliation treatments lush in captivating aromas of your choice. Delicate 

crystals softly remove dead skin cells, while promoting body circulation. As a result, the body’s skin regains 
its elasticity and smoothness while obtaining a velvet touch with a fresh, radiant, healthy look! 

Προσφέρουμε μια σειρά από θεραπείες απολέπισης για ολόκληρο το σώμα με πλούσια μαγευτικά αρώματα 
της επιλογής σας. Οι κρύσταλλοι απομακρύνουν απαλά τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, ενώ προάγουν 
την κυκλοφορία του σώματος. Ως αποτέλεσμα, το δέρμα του σώματος ανακτά την ελαστικότητα και την 

απαλότητά του, ενώ αποκτά μια βελούδινη υφή με φρέσκια, λαμπερή και υγιή όψη! 

CONFETTI RAINFALL SHOWER
A full body exfoliation treatment, fast and invigorating, with luxuriant captivating aromas of jasmine and gardenia. Delicate white sugar crystals 

softly remove dead skin cells, while promoting body circulation. As a result, the body’s skin regains its elasticity and smoothness while obtaining 
a velvet touch with a fresh, radiant, healthy look! At the end, the delicate scented jasmine and gardenia body butter, contributes to seal-in all the 

moisture and nourishment.

Θεραπεία απολέπισης σώματος με μαγευτικά αρώματα λευκού γιασεμιού και γαρδένιας. Με τη βοήθεια των μικρών κρυστάλλων λευκής ζάχαρης, η 
επιδερμίδα απαλλάσσεται από τα νεκρά κύτταρα, ενώ ενισχύεται η κυκλοφορία του αίματος. Σε συνδυασμό με το βελούδινο βούτυρο σώματος, 

το δέρμα σας ανακτά τη χαμένη του ελαστικότητα και απαλότητα, αποκαλύπτοντας την υγιή, λαμπερή και λεία του όψη!
Duration: 30m - 50€

WHITE ROSE PETALS
Allow the fine crystals of the body scrub to slough off any rough skin, while subtly scenting your extremities with the delicate aromas of warm 

and sophisticated roses. Following, indulge your skin in the lush, earthy aromas of jasmine and gardenia comprised in the nourishing body 
butter and feel your skin acquire a silky touch.

Αφεθείτε στους λεπτούς φυσικούς κόκκους που απολεπίζουν απαλά την επιδερμίδα σας, απομακρύνοντας όλα τα νεκρά κύτταρα, και επιτρέψτε 
στα φίνα αρώματα των φρεσκοκομμένων τριαντάφυλλων να αγκαλιάσουν τα άκρα σας. Στη συνέχεια, απολαύστε τα πολύτιμα ενυδατικά και 

θρεπτικά οφέλη του βουτύρου σώματος με αρώματα γοητευτικής γαρδένιας και εκλεπτυσμένου γιασεμιού που θα μαγνητίσουν τις αισθήσεις 
σας και θα επισφραγίσουν την συγκράτηση όλης της υγρασίας και των θρεπτικών συστατικών στο δέρμα.

Duration: 30m - 50€

SECRET PARADISE
This gentle full-body polish smoothes the skin, using fresh coconut pulp exfoliating scrub blended with emollient nourishing oils and 

vitamins. These powerful antioxidants are absorbed into the skin, helping to slow cellular aging. Afterwards, a sweet coconut body butter 
massage leaves the skin deeply hydrated.

Αυτή η απολέπιση σώματος με αρώματα φρέσκιας καρύδας που κατακλύζουν τον χώρο, θα νιώσετε το δέρμα σας να αποκτά μια μεταξένια υφή. 
Αυτή η θεραπεία ολοκληρώνεται με ένα αναζωογονητικό και θρεπτικό βούτυρο γλυκιάς καρύδας, προσφέροντάς σας μια ανάλαφρη αίσθηση.

Duration: 30m - 50€

VANILLA MOCHA
This exceptional skin softening body exfoliation, gently smooths and polishes your skin to a velvet touch. Mocha and brown sugar granules 

help exfoliate and refine your skin. A rich vanilla and chocolate butter cream is applied for a luxurious finish. Perfect as a stand-alone 
treatment, or in preparation for a body massage.

Αυτή η εξαιρετική απολέπιση σώματος που μαλακώνει το δέρμα, λειαίνει απαλά και γυαλίζει το δέρμα σας σε μια βελούδινη πινελιά. 
Οι κόκκοι μόκας και καστανής ζάχαρης βοηθούν στην απολέπιση και τη βελτίωση του δέρματός σας. 

Μια πλούσια κρέμα βουτύρου βανίλιας και σοκολάτας εφαρμόζεται για ένα πολυτελές φινίρισμα. 
Ιδανικό ως αυτόνομη θεραπεία ή ως προετοιμασία για μασάζ σώματος.

Duration: 30m - 50€
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GLOWING PEARL 
Hydrating and  nourishing face & body treatment 

Inspired by the undeniable charm, glamour and lifestyle of the Greek islands, this glowing therapy promises a brighter, firmer and noticeably 
younger-looking skin. This facial, thanks to its valuable ingredients such as wheat proteins, clinically-proven enlightening extract of rapeseed and 

vitamin C, targets signs of aging, evens skin tone and texture, and stimulates collagen production for a healthy, glowing complexion!

Εμπνευσμένη από το αδιαμφισβήτητο glamour, την λάμψη και το lifestyle των ελληνικών νησιών, αυτή η θεραπεία υπόσχεται να χαρίσει στην 
επιδερμίδα του προσώπου σας έντονη φωτεινότητα και μία εμφανώς αναζωογονημένη, πιο σφριγηλή και νεανική όψη. Χάρη στην δύναμη των 

πολύτιμων συστατικών της, όπως πρωτεΐνες σιταριού, το κλινικά αποδεδειγμένο εκχύλισμα λεύκανσης από ελαιοκράμβη και βιταμίνη C, στοχεύει 
στα σημάδια γήρανσης, ομογενοποιεί τον τόνο και την υφή του δέρματος, διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, έχοντας ως αποτέλεσμα ένα 

πρόσωπο με μεταξένια υφή που αντανακλά φρεσκάδα, λάμψη και υγεία!
Duration: 60m - 85€

CITRUS BLISS
Multivitamin energizing facial

Guide your skin to a journey full of the sparkling notes of Kumquat and fresh fruit that energize your skin. A facial mask, highly concentrated in 
antioxidants, formulated with a proprietary multi-vitamin complex, prevents your skin from signs of premature ageing, caused by sun exposure 
or any other environmental stressors, while rejuvenating dull-looking skin. Instantly regain a nourished, glowing look while enjoying a healthy, 

radiant appearance.

Χαρίστε στην επιδερμίδα του προσώπου σας μία μοναδική εμπειρία περιποίησης, ένα ταξίδι πλούσιο στις φρουτώδεις νότες του αναζωογονητικού 
κουμκουάτ, και άλλων φρέσκων φρούτων, που θα προσφέρουν στο δέρμα σας ενέργεια, ενυδάτωση και ένα μοναδικό κοκτέιλ πολύτιμων 

βιταμινών. Η εφαρμογή της υπερσυμπυκνωμένης σε αντιοξειδωτικά μάσκας προσώπου, εμποδίζει την εμφάνιση πρόωρων σημαδιών γήρανσης 
που οφείλονται στην έκθεση στον ήλιο, ή σε άλλους στρεσογόνους περιβαλλοντικούς παράγοντες, ενώ αναζωογονεί το θαμπό δέρμα. 

Απολαύστε μια νεανική, λαμπερή επιδερμίδα με εκθαμβωτική και υγιή όψη!
Duration: 60m - 85€

MELI
Vital hydration and nutrition

A highly rejuvenating and ultimately hydrating experience dedicated to the richness of local flavors and aromas, such as sage, honey and other 
nourishing elements that instantly restore your skin hydration levels.  Feel your skin soft and supple with an immediately healthy and radiant 

appearance. Allow yourself to experience the soothing effect of rosewater intertwining with the thirst-quenching aromas of lime, while your skin 
indulges in the unique moisturizing benefits of our precious honey mask. Soothing apricot oil envelops skin with anti-ageing benefits, while the 

final skincare routine ensures that the moisturizing aspects are maintained thereafter. 

Μια περιποίηση προσώπου αφιερωμένη στον πλούτο των τοπικών προϊόντων και αρωματικών βοτάνων, όπως το φασκόμηλο, 
το μέλι και άλλα πολύτιμα συστατικά που ξεδιψούν την επιδερμίδα, επαναφέροντας άμεσα τα φυσιολογικά επίπεδα υγρασίας του δέρματος. 

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να επωφεληθεί από τις καταπραϋντικές ιδιότητες του ροδόνερου σε συνδυασμό με το δροσερό άρωμα του λάιμ, ενώ το 
δέρμα σας απολαμβάνει τα μοναδικά ενυδατικά οφέλη της θρεπτικής μάσκας από μέλι. Το ευεργετικό έλαιο βερίκοκου χαρίζει στο δέρμα πολύτιμα 

αντιγηραντικά οφέλη, ενώ το τελικό στάδιο περιποίησης, διασφαλίζει την διατήρηση όλων των ενυδατικών συστατικών στο δέρμα.
Duration: 60m - 85€

Face 
Experiences

An exhilarating journey that travels the 
mind and soul to the unique, picturesque 
landscapes of Greece. Inspired by the 
sumptuously relaxed atmosphere the 
majestic Mediterranean blue sea has to 
offer, these lavish facial rituals promise 
to indulge your skin with their velvety 
textures and sensual aromas, while 
revealing a firmer, more hydrated, supple, 
radiant look.
Allow yourself to enjoy the ritual that 
complements your individual needs best, 
from one of the following choices:

Αφεθείτε σε ένα συναρπαστικό ταξίδι 
στα μαγευτικά τοπία και μοναδικά 
αρώματα της ελληνικής φύσης, που θα 
σας προσφέρουν συνειρμικά αυτές οι 
θεραπείες προσώπου. Εμπνευσμένες 
από την χαλαρωτική ατμόσφαιρα που 
προσφέρει η μαγευτική γαλάζια θάλασσα 
της Μεσογείου, οι πολυτελείς αυτές 
θεραπείες προσώπου, υπόσχονται να 
αγκαλιάσουν το δέρμα σας με βελούδινη 
υφή και αρώματα που διεγείρουν 
τις αισθήσεις, χαρίζοντας παράλληλα 
στην επιδερμίδα σας σφριγηλότητα, 
ελαστικότητα, ενυδάτωση και ακτινοβολία. 
Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες θεραπείες 
και απολαύστε την περιποίηση που 
ταιριάζει στις προσωπικές σας ανάγκες.
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Finishing 
Touches

Mani-Pedi:
Manicure / Pedicure 25€ / 30€

Long lasting manicure / Pedicure 35€ / 40€
Polish only / Remove 10€

Haircut:
Men haircut 20€

Woman haircut 25€
Blow & dry 30€

Waxing:
Eye brow shaping 10€

Upper lip 10€
Bikini / Underarms 20€

Full leg / Half leg 40€ / 25€
Arm / Back (men) 25€ / 30€

Spa Etiquette
RESERVATIONS 

For spa enquiries or reservations, please dial 523 or email us at spamyrionbeach@gmail.com.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Για ερωτήσεις ή κρατήσεις παρακαλώ καλέσετε τον εσωτερικό αριθμό 523 ή στείλτε μας email στο spamyrionbeach@gmail.com.

ARRIVAL
Please arrive 15 minutes prior to your treatment in order to complete your lifestyle consultation form and take time to relax in the 

tranquil surroundings of our spa before your treatment. 
ΑΦΙΞΗ

Παρακαλούμε να φτάσετε 15 λεπτά πριν από την θεραπείας σας, ώστε να συμπληρώσετε την φόρμα συμβουλευτικής για τον τρόπο ζωής 
σας και να αφιερώσετε χρόνο για να χαλαρώσετε στο ήρεμο περιβάλλον του Spa , πριν την θεραπεία σας.

LATE ARRIVALS 
Out of respect for other guests’ reservations, please be aware that we are unable to extend your treatment time in case of late arrivals.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ
Σεβόμενοι τις κρατήσεις άλλων επισκεπτών, λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να παρατείνουμε τον χρόνο της θεραπείας σας σε περίπτωση 

καθυστερημένης άφιξης.

CANCELLATIONS
Please allow 12 hours notice on individual treatments and 24 hours’ notice on spa packages; otherwise, 50 percent of the treatment price 

will be charged. Failure to keep your appointment will result in a 100 percent treatment charge.
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Παρακαλείστε να ειδοποιήσετε 12 ώρες πριν την θεραπεία σας για μεμονωμένες περιποιήσεις και 24 ώρες για πακέτα Spa. Διαφορετικά θα 
χρεωθείτε το 50% της τιμής της θεραπείας. Η μη εμφάνισή σας θα έχει ως αποτέλεσμα το 100% της χρέωσης της θεραπείας.

DURING YOUR STAY 
In consideration of the guests, smoking and active mobile phones are not permitted in the spa. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ
Σε ότι αφορά τους επισκέπτες, το κάπνισμα και τα ενεργά τηλέφωνα δεν επιτρέπονται στο Spa.

PAYMENT 
For hotel guests, all treatments will be charged to your guest room folio and will appear on your account at the time of departure from 

the hotel.
ΠΛΗΡΩΜΗ

Για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου, όλες οι περιποιήσεις θα είναι με χρέωση δωματίου και θα εμφανιστούν στον λογαριασμό σας, την 
στιγμή της αναχώρησης από το ξενοδοχείο.
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