
   Our guests are the heart of Hyperion City Hotel . This is why we have put together a number of spa 
services and therapies to create a heightened experience - all in the privacy , comfort and 
tranquility of Hyperion SPA . Our hotel would like to offer our guests full spa services. Through all 
elements of well being and comfort we try to make sure your stay will be as pleasant as possible.

  Let our massage therapists eliminate tiredness, discomfort and make you feel rejuvenated 
without having to leave the hotel . Release the strenuous tension and anxiety of everyday life and 
revitalize your body and mind. Choose from an extensive variety of massages, face and body 
treatments, the ones that best t your needs and wishes, and leave yourself to the capable hands 
of our highly skilled therapists for a wellness experience to remember.

   We know travelling can be tiring so our hotel offers you a number of massage therapies. Choose 
the massage therapy that suits you or a combination of two. Our experts of massage therapists 
and beauty experts are ready to listen to your needs and provide a luxury experience no matter 
what service you choose. 

   We use Apivita products blends, rich in actives and aromatics , combined with an unparalleled 
level of expertise in massage and conditioning. The spa and wellness facilities include a steam 
sauna ( hammam ) , SWIM SPA jacuzzi , treatment rooms and gym. Browse our site , choose and  
book from an extensive range of spa treatments to keep you feeling relaxed and looking fabulous.

SPA days are a necessity - not a luxury . 

Hyperion SPA...



The ideal treatment for you
Properly educated personnel is ready to help you with your 

questions as well as with the choice of the appropriate 

treatment.

Your booking
Hyperion SPA is open every day, from 10.00 until 19.00. Please 

for your convenience, book your appointment directly at 

our spa reception or through the Exclusivi application.

Upon your arrival
We kindly remind you that before the scheduled 

appointment you need to fill in a health medical history 

questionnaire that you will receive in your mailbox.

Dress Code
You are kindly requested to take a shower in your room 

before coming in for your treatment in the Spa. The 

personnel will provide you with clean, sterile towels, one 

use underwear and slippers.

After your experience
We recommend to avoid sunbathing six hours after every 

treatment.

About children
Special treatments are available, for our younger friends up 

to twelve years old upon parents’ approval and presence.

Take the Apivita with you
Keep in your everyday life the unforgettable experience of 

Hyperion SPA. There is a great variety of products, for usage 

at home available in our center.

Please inform us of cancellations
“Don’t worry” just give us 12 hrs notice for individual 

treatments and 24 hrs notice on packages that you want 

to cancel, otherwise 50% of the treatment price will be 

charged to your account.

Attention:  for 2020 the wet area will remain closed 

complying with all precautionary measures for Covid-19.

USEFUL INFORMATION

Hyperion Spa complies with all precautionary measures for Covid-19,  

ready to accommodate you safely and offer you a unique sense of relaxation.
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Anti-stress neck & back massage
This treatment is performed on your back, neck and 

shoulders. Your therapist uses gentle techniques to relieve 

those specific areas from tension.

Duration: 25 min  •  Price: 40 €

Indian head & neck massage
A treatment specialized in removing muscular tone and 

spasms from nape and shoulders. The mild gestures of 

the therapist will enable you to release the intensity in 

these parts of the body.

Recommended for the elderly.

Duration: 25 min  •  Price: 40 €

Face-lifting Massage for Glowing Skin
This particular technique increases the circulation on your 

facial tissue leading to the immediate effect of a brighter and 

younger looking skin. It also has proven firming properties, 

reducing the appearance of swelling and wrinkles. As an 

extra benefit it reduces stress, letting you feeling peaceful 

and relaxed.

Recommended for the elderly.

Duration: 30 min  •  Price: 55 €

Full legs massage
Refreshing and invigorating full legs treatment. A relieving 
ritual that relaxes and soothes feet and cracked heels. The 
massage focuses on energy pressure points and offers a 
unique sense of relaxation.

Duration: 25 min  •  Price: 40 €

Re exology massage
Reflexology is the technique of pressure, stretching and 

movement of the feet to effect corresponding parts of the 

body. The therapist observes the feet as a mirror image of 

the body. By applying this technique, the therapist can break 

up patterns of stress in other parts of the body as well.

Recommended for the elderly.

Duration: 45 min  •  Price: 60 €

Cellulite massage
Massage can heal the circulatory and lymphatic systems. 

Massaging cellulite is also beneficial for targeting those 

difficult areas that can’t always be targeted through 

exercise, such as the inner knee and upper thigh.

Duration: 30 min  •  Price: 45 €

MASSAGES

Ancient Greek massage (full body)

The ancient greek massage involves the famous “rubbings” 

-anatripseis- and is based in the methods of Hippocrates.

The treatment starts with point pressures in dry skin and 

it continues with the use of powder applied with a special 

brush. The last fase involves the technique of cuppings.

This therapy through the application of passive and energetic 

movements, it results not only in the improvement of blood 

circulation but also in the strengthening of the subcutaneous 

tissue in atrophic muscles, tendons and joints.

Recommended for the elderly.

Duration: 60 min  •  Price: 80 €

Swedish massage (full body)

The Swedish massage is the most popular and high in 

demand type of massage. It was developed by a Swedish 

physiologist, Henri Peter Ling at the University of Stockholm 

in 1812. The therapist uses a firm but gentle pressure to 

improve the circulation, soothe the muscle, release the 

pain and tension, improve flexibility and create relaxation.

Recommended for the elderly.

Duration: 45 min  •  Price: 60 €

Aromatherapy relaxing massage 
(full body)

A relaxing and revitalizing massage that fully utilizes the 

aromatherapy expertise of Hyeprion Spa. Select a unique 

blend of essential oils with exceptional benefits to your skin 

as well as your mood. 

Duration: 50 min  •  Price: 70 €

Deep tissue massage (full body)

A pressure massage technique that releases deep muscle 

tension. It alleviates back pain and relaxes tired legs. We 

achieve relaxation, wellness and relief from pain.

Duration: 45 min  •  Price: 70 €
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Balinese massage (full body)

The Balinese massage derives from the traditional 

Indonesian massage. Originating from the island of Bali, this 

massage involves a combination of techniques, including 

massage, acupressure, reflexology and aromatherapy into 

one session. Often used for relaxation, this type of massage 

can also help loosen muscles and ease pain.

Duration: 50 min  •  Price: 80 €

Caldera hot stone massage (full body)

A combination of massage using hot volcanic stones and 

plant-derived enriched essential oils. A unique experience 

that has gained faithful followers and offers ultimate 

relaxation and energy rebalance. The targeted movements 

and pressures with hot stones relax the muscles, while 

massaging and the use of oils hydrate and deeply condition 

skin.

Duration: 60 min  •  Price: 85 €

Four hands massage (full body)

Two therapists are ready to perform a full body massage 

in perfect synchronization. Feel the unique experience of 

four hands massage, the most famous Balinese massage.

Duration: 40 min  •  Price: 95 €

Mother-to-be
Massage during pregnancy relieves edema, 

musculoskeletal and joint pain, while playing an important 

role in improving lymph and blood circulation and in 

balancing hormones levels. It also helps manage stress 

and provide for mother’s peace of mind, creating a more 

peaceful environment for the fetus.

Duration: 30 min  •  Price: 50 €

Book for one or more persons 3 massages  

of the same type and get 1 more for free.
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Wine Elixir antiwrinkle treatment
Anti-wrinkle and firming anti-aging treatment that 

utilizes the powerful antioxidant properties of red wine 

and resveratrol. As a main active ingredient in red wine, 

resveratrol activates collagen production to visibly reduce 

lines and wrinkles, while acting, in combination with the 

APIVITA anti-aging massage, as an indulging, natural, 

repairing elixir of youth with immediate results.

Duration: 50 min  •  Price: 85 €

Queen bee rming treatment
Luxurious holistic anti-aging treatment – inspired by the 

bee dance – ensures best cellular communication between 

the skin layers acting on 6 levels and treating all causes 

to aging skin. Highly concentrated in natural actives and 

the exceptional benefits of royal jelly, the new Queen Bee 

is an elixir of life and skin’s youth, restoring firmness and 

elasticity while offering lifting effect. Intensive hydration 

and radiance supplement the exceptional benefits of 

this treatment. The unique APIVITA lifting massage and 

a targeted energy point activation technique boost cell 

renewal, invigorate and stimulate microcirculation. 

Duration: 70 min  •  Price: 110 €

FACE TREATMENTS

Revitalizing eye treatment
An anti-aging and decongesting treatment against 

wrinkles, dark circles and puffiness around the sensitive 

eye area. The targeted APIVITA massage in combination 

with the action of the products, stimulates microcirculation, 

providing immediate results for a more rested, youthful 

and radiant eye look.

Duration: 30 min  •  Price: 40 €

Express Mediterranean skin food menu
A quick but yet complete treatment with immediate 

rejuvenating benefits for skin and mood, based on 

APIVITA’s rich Mediterranean treatments menu. Ideally 

complements our body and massage treatments.

Duration: 30 min  •  Price: 40 €

Mediterranean skin food menu
A holistic treatment based on the menu of the nourishing, 

antioxidant ingredients of the Mediterranean diet, offering 

beauty and wellbeing. Depending on its specific needs and 

type, the skin is revived and invigorated effectively, glowing 

with freshness and radiance.

Duration: 50 min  •  Price: 60 €

Mattifying cleansing treatment
Recommended to oily/combination skin types, with 

the characteristic ingredients of Green clay & Propolis. 

Regulates oiliness, offers antiseptic and antioxidant action, 

providing a clean, matt and radiant look.

Duration: 50 min  •  Price: 60 €

Aqua Vita deep hydration treatment
Deep, intense and rejuvenating hydration treatment with 

immediate refreshing & brightening results. It includes 

APIVITA facial massage and the application of the APIVITA 

Αqua Vita line. Rich in chaste tree phyto-endorphins and 

patented propolis extract, instantly replenishes skin’s 

moisture levels, while protecting against premature aging.

Duration: 50 min  •  Price: 70 €

Men’s facial treatment
A refreshing, holistic combination of intensive facial 

treatment and back massage that offers relaxation and a 

feeling of euphoria. APIVITA Men’s Care line with cardamom 

and cedar deeply cleanses, energizes and hydrates skin, 

diminishing wrinkles and dark circles in the eye area.

Duration: 50 min  •  Price: 70 €
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Apivita body scrubs
Exfoliation is important for the invigoration and renewal 

of the skin as it removes dead cells, stimulates 

microcirculation and detoxifies, leaving skin silky-smooth 

and soft. 

• Pure Jasmine exfoliating treatment

• Royal Honey exfoliating treatment with sea salts

• Herbal Sea Salt exfoliating treatment with sea salt  

& organic lavender flowers

Duration: 30 min  •  Price: 45 €

Rose pepper anti-cellulite 
body treatment
This exclusive APIVITA treatment with red and black 

pepper stimulates lipolysis and volume reduction, while 

offering anti-cellulite action. The treatment utilizes the 

alternation between warm and cool to firm body skin, 

while the combination of the anti-cellulite massage helps 

increase blood and lymph circulation and detoxifies. For 

best results, a regimen of 6 treatments – two per week – is 

highly recommended. 

Duration: 50 min  •  Price: 65 €

Royal Honey
Luxurious anti-aging treatment with fresh royal jelly and 

honey, straight from the APIVITA beehives. Royal jelly, 

known as the elixir of youth, offers intensive nourishment, 

repair and renewal even to the most demanding skins. A 

holistic, honey-sweet beauty experience that improves skin 

texture and offers an incomparable feeling of relaxation 

and euphoria. 

Duration: 60 min  •  Price: 70 €

Deep hydrating cooling treatment
A refreshing treatment that deeply hydrates and 

regenerates skin. The treatment includes a full body 

massage with a combination of plant oils that moisturizes 

and nourishes the skin, leaving it soft and smooth. A wrap 

with fossil body mask refreshes and soothes irritated skin 

after sun bathing and provides the body skin with deep 

moisture. Following, a short facial with the express mask 

with aloe rejuvenates the skin and provides a feeling of 

freshness. Recommended for dry dehydrated skin, and 

ideal after extended sun exposure.

Duration: 60 min  •  Price: 80 €

Deep body detox
Deep cleansing and detoxification with green clay and 

essential oils. Reduces fluid retention, invigorates skin and 

ideally complements any slimming regimen.

Duration: 60 min  •  Price: 90 €

BODY TREATMENTS
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SPA FOR 
CHILDREN

WAXING

Massage for children
Designed especially for children.

Duration: 25 min  •  Price: 35 €

Chocolate Massage  
for children
Massage with chocolate.

Duration: 25 min  •  Price: 40 €

Facials for children
Tailor made treatments, according 
to the individual skin type.

Duration: 40 min  •  Price: 40 €

Half leg wax 20 €
Full legs wax  30 €
Bikini wax 20 €
Full bikini wax 30 €
Under arm wax 10 €
Upper lip & chin wax 10 €
Back wax for men 40 €
Arm wax 25 €

JACUZZI - 
HAMMAM

Swim Spa-Jacuzzi
Exercise in the opposite direction of 

water, filling your body with energy and 

vitality, and then enjoy the beneficial 

effects of water in one of the special 

hydrotherapy positions with jets.

Hammam steam bath
Indulge in the magical healing 

properties of steam, offering yourself 

complete physical and emotional 

detoxification. Relieve and decongest 

your entire body.

Duration: 60 min  •  Price: 15 €
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Men Experience 
Deep Tissue massage
Men facial treatment

Duration: 2h  •  Price: 140 € - 120 €

Relaxing for Couples 
Apivita Body Scrub 
Swedish massage 

Duration: 1h 40”  •  Price: 210 € - 180 €

Beauty for Couples

Aromatherapy massage 

Aqua Vita deep hydration treatment 

Men facial treatment 

Duration: 2h  •  Price: 280 € - 230 €

Hyperion Express 

Family Moments 
Anti stress neck & back massage
Chocolate full body massage  
for children

Duration: 25”  •  Price: 150 € - 120 €

Family  
Experience 
Swedish massage
Chocolate Massage for children
Fish Spa

Duration: 50”  •  Price: 226 € - 175 €

Apivita Exclusive 
 

for Ladies 
Apivita Body Scrub
Wine Elixir antiwrinkle facial 
treatment
Rose pepper anti-cellulite body 
treatment

Duration: 2h 40”  •  Price: 195 € - 160 €

Hyperion SPA PACKAGES

Anti stress neck & back massage 25” 
4 sessions  •  Price: 160 € - 120 €

Swedish massage 45”
4 sessions  •  Price: 240 € - 180 €

Deep Tissue massage 45”
4 sessions  •  Price: 280 € - 220 €

Book three massages of the same type 
for you or for your family/friends and 
get one more for free.

EVERY DAY 
MASSAGE
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   Οι επισκέπτες μας είναι η καρδιά του Hyperion City Hotel. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε 
συγκεντρώσει μια σειρά από υπηρεσίες και θεραπείες ΣΠΑ για να δημιουργήσουμε μια αυξημένη 
εμπειρία - όλα στην ιδιωτικότητα, την άνεση και την ηρεμία του Hyperion SPA. Το ξενοδοχείο μας θα 
ήθελε να προσφέρει στους επισκέπτες μας πλήρεις υπηρεσίες ΣΠΑ . Μέσα από όλα τα στοιχεία 
ευεξίας και άνεσης προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η διαμονή σας θα είναι όσο το δυνατόν 
πιο ευχάριστη.

   Γνωρίζουμε ότι το ταξίδι μπορεί να είναι κουραστικό, επομένως το ξενοδοχείο μας σας προσφέρει 
μια σειρά από θεραπείες μασάζ. Επιλέξτε τη θεραπεία μασάζ που σας ταιριάζει ή συνδυασμό και 
των δύο. Οι ειδικοί μας θεραπευτές  είναι έτοιμοι να ακούσουν τις ανάγκες σας και να σας 
προσφέρουν μια εμπειρία πολυτέλειας , ανεξάρτητα από την υπηρεσία που θα επιλέξετε.

   Αφήστε τους θεραπευτές μασάζ μας να εξαλείψουν την κούραση, την ταλαιπωρία και να σας 
κάνουν να νιώσετε αναζωογονημένοι χωρίς να χρειαστεί να φύγετε από το ξενοδοχείο . 
Απελευθερώστε την έντονη ένταση και το άγχος της καθημερινότητας και αναζωογονήστε το σώμα 
και το μυαλό σας. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από μασάζ, θεραπείες προσώπου και 
σώματος, αυτές που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας και αφήστε τον εαυτό 
σας στα ικανά χέρια των άρτια καταρτισμένων θεραπευτών μας για μια εμπειρία ευεξίας που θα 
θυμάστε.

  Χρησιμοποιούμε μείγματα προϊόντων Apivita, πλούσια σε δραστικά και αρωματικά, σε 
συνδυασμό με ένα απαράμιλλο επίπεδο τεχνογνωσίας στο μασάζ και την περιποίηση. Οι 
εγκαταστάσεις του ΣΠΑ και ευεξίας περιλαμβάνουν σάουνα ατμού ( χαμάμ ), SWIM SPA τζακούζι , 
αίθουσες περιποίησης και γυμναστήριο. Περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας, επιλέξτε και κάντε 
κράτηση από μια μεγάλη γκάμα περιποιήσεων ΣΠΑ,  για να αισθάνεστε χαλαροί και να φαίνεστε 
υπέροχοι.

Οι ημέρες SPA είναι ανάγκη - όχι πολυτέλεια.

Hyperion SPA...



Η ιδανική θεραπεία για εσάς
Το σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό μας είναι έτοιμο να σας 

βοηθήσει με τις ερωτήσεις σας καθώς και με την επιλογή 
της κατάλληλης θεραπείας.

Η κράτησή σας
Το Hyperion SPA είναι ανοιχτό καθημερινά, από τις 10.00 έως 

τις 19.00. Παρακαλώ, για τη διευκόλυνσή σας, κλείστε το 
ραντεβού σας απευθείας στη ρεσεψιόν του σπα ή μέσω της 
εφαρμογής QR Code.

Κατά την άφιξή σας
Σας υπενθυμίζουμε ότι πριν από το προγραμματισμένο 

ραντεβού πρέπει να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο 
ιατρικού ιστορικού υγείας που θα λάβετε στο email σας.
 

Ενδυματολογικός κώδικας
Σας παρακαλούμε να κάνετε ντους στο δωμάτιό σας πριν 

μπείτε για τη θεραπεία σας στο Spa. Το προσωπικό θα σας 
προσφέρει καθαρές, αποστειρωμένες πετσέτες, εσώρουχα 
μιας χρήσης και παντόφλες.
 

Μετά την εμπειρία σας
Συνιστούμε να αποφεύγετε την ηλιοθεραπεία έξι ώρες μετά 

από κάθε θεραπεία.

Σχετικά με τα παιδιά
Διατίθενται ειδικές θεραπείες, για τους νεότερους φίλους 

μας έως δώδεκα ετών μετά από έγκριση και παρουσία των 
γονέων.
 

Πάρτε την Apivita μαζί σας
Κρατήστε στην καθημερινή σας ζωή την αξέχαστη εμπειρία 

του Hyperion SPA. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, για 
χρήση στο σπίτι που διατίθενται στο κέντρο μας. Μπορείτε να 
επιλέξετε τα προϊόντα που προτιμάτε μέσω της εφαρμογής 
Exlusivi ή μέσω QR CODE SCAN στη ρεσεψιόν του Spa και 
θα τα παραδώσουμε απευθείας στο δωμάτιό σας.
 

Ενημερώστε μας για ακυρώσεις
"Μην ανησυχείτε" απλώς δώστε μας ειδοποίηση 12 ωρών 

για ατομικές θεραπείες και ειδοποίηση 24 ωρών σε πακέτα 
που θέλετε να ακυρώσετε, διαφορετικά 50% της τιμής της 
θεραπείας θα χρεώνονται στον λογαριασμό σας.

 

Προσοχή: Για το 2020 η υγρή περιοχή θα παραμείνει κλειστή, 
τηρώντας όλα τα προληπτικά μέτρα για το Covid-19.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Hyperion Spa συμμορφώνεται με όλες τις προφυλάξεις Covid-19 και είναι έτοιμο

να σας φιλοξενήσει και να σας προσφέρει μια μοναδική αίσθηση χαλάρωση με ασφάλεια.
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Αντι-στρες μασάζ αυχένα και πλάτη
Αυτή η θεραπεία γίνεται στην πλάτη, τον αυχένα και τους 

ώμους σας. Ο θεραπευτής σας χρησιμοποιεί απαλές 

τεχνικές για την ανακούφιση αυτών των συγκεκριμένων 

περιοχών από την ένταση.

Διάρκεια: 25 λεπτά  •  Τιμή: 40 €

Ινδικό μασάζ κεφαλής και αυχένα
Μια θεραπεία που ειδικεύεται στην αφαίρεση μυικού τόνου 

και σπασμών από τον αυχένα και τους ώμους. Οι ήπιες 

κινήσεις του θεραπευτή θα σας δώσουν τη δυνατότητα να 

απελευθερωθεί η ένταση σε αυτά τα μέρη του σώματος.

Διάρκεια: 25 λεπτά  •  Τιμή: 40 €

Μασάζ προσώπου για ανόρθωση 
& λάμψη
Η συγκεκριμένη τεχνική μάλαξης προσώπου αυξάνει 

την κυκλοφορία στον ιστό του προσώπου σας, με άμεσο 

αποτέλεσμα πιο φωτεινό και νεανικό δέρμα. Επίσης βοηθάει 

στη σύσφιξη του δέρματος, μειώνοντας την εμφάνιση 

πρηξίματος και ρυτίδων. Ως πρόσθετο πλεονέκτημα μειώνει 

το στρες, αφήνοντάς σας να νιώσετε γαλήνια και χαλαρή.

Προτείνεται και για µεγαλύτερες ηλικίες.

Διάρκεια: 30 λεπτά  •  Τιμή: 55 

Μασάζ 

€

ποδιών
Δροσιστική και αναζωογονητική θεραπεία για τα πόδια. Ένα 
τελετουργικό ανακούφισης που χαλαρώνει και ηρεμεί τα 

πόδια και τις σκασμένες φτέρνες. Το μασάζ ρεφλεξολογίας 

επικεντρώνεται σε ενεργειακά σημεία πίεσης και προσφέρει 

μια μοναδική αίσθηση χαλάρωσης.

Διάρκεια: 25 λεπτά  •  Τιμή: 40 €

Μασάζ ρεφλεξολογίας
Η ρεφλεξολογία είναι η τεχνική της πίεσης, του τεντώματος 

και της κίνησης των ποδιών για να ενεργοποιηθούν τα 

αντίστοιχα μέρη του σώματος. Με την εφαρμογή αυτής της 

τεχνικής, ο θεραπευτής μπορεί να διαλύσει εξίσου καλά τη 

ρίζα του στρες σε διάφορα μέρη του σώματος.

Προτείνεται και για µεγαλύτερες ηλικίες.

Διάρκεια: 45 λεπτά  •  Τιμή: 60 €

Μασάζ κυτταρίτιδας
Το μασάζ μπορεί να θεραπεύσει το κυκλοφορικό και το 

λεμφικό σύστημα. Το μασάζ κυτταρίτιδας είναι επίσης 

ευεργετικό για τη στόχευση στις εν λόγω δύσκολες περιοχές, 

που δεν μπορούν πάντα να στοχεύονται μέσω της άσκησης, 

όπως το εσωτερικό του γονάτου και το πάνω μέρος του 

μηρού.

Διάρκεια: 30 λεπτά  •  Τιμή: 45 €

ΜΑΣΑΖ
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Αρχαία Ελληνική Μάλαξη (όλο το σώμα)

Η Αρχαία Ελληνική Μάλαξη περιλαμβάνει τις αποκαλούμενες 

«ανατρίψεις» και βασίζεται στις μεθόδους του Ιπποκράτη.

Η τεχνική αρχικά εφαρμόζεται με πιέσεις σε στεγνό σώμα, 

εν συνεχεία με πούδρα η οποία απλώνεται με ειδική 

βούρτσα και τελειώνει με μάλαξη με βεντούζες. Η εν λόγω 

θεραπεία μέσω των παθητικών αλλα και ενεργητικών 

κινήσεων, επιτγχάνει την αύξηση της μικρο-κυκλοφορίας 

του αίματος καθώς και την ενδυνάμωση του υποδόριου 

ιστού σε ατροφικούς μυς, τένοντες και αρθρώσεις. 

Προτείνεται και για µεγαλύτερες ηλικίες.

Διάρκεια: 60 λεπτά  •  Τιμή: 80 €

Σουηδικό μασάζ

 

σε είδος ζήτηση μασάζ. Αναπτύχθηκε από έναν Σουηδό 

φυσιολόγο τον Henri Peter Ling στο Πανεπιστήμιο της 

Στοκχόλμης το 1812. Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί μια ήπια 

πίεση για τη βελτίωση της κυκλοφορίας, καταπραΰνει τους 

μύες από τον πόνο και την ένταση, βελτιώνει την ευελιξία 

και δημιουργεί χαλάρωση. 

Προτείνεται και για µεγαλύτερες ηλικίες.

Διάρκεια: 45 λεπτά  •  Τιμή: 60 €

Μασάζ αρωματοθεραπείας (όλο το σώμα)

Ένα χαλαρωτικό και αναζωογονητικό μασάζ που 

χρησιμοποιεί πλήρως την αρωματοθεραπεία του Hyperion

Spa. Επιλέξτε ένα μοναδικό μείγμα αιθέριων ελαίων, με 

εξαιρετικά οφέλη για το δέρμα σας και τη διάθεσή σας.

Διάρκεια: 50 λεπτά  •  Τιμή: 70 €

Βαθύ μυοχαλαρωτικό μασάζ 
(όλο το σώμα)

Μια τεχνική μασάζ πίεσης που απελευθερώνει τη βαθιά μυική 

ένταση. Ανακουφίζει τον πόνο στην πλάτη και χαλαρώνει τα 

κουρασμένα πόδια. Επιτυγχάνουμε χαλάρωση, ευεξία και 

ανακούφιση από τον πόνο.

Διάρκεια: 45 λεπτά  •  Τιμή: 70 €

Το σουηδικό μασάζ είναι το πιο δημοφιλές και υψηλό 

 

(όλο το σώμα)



Μπαλινέζικο μασάζ (όλο το σώμα)

Το μπαλινέζικο μασάζ προέρχεται από το παραδοσιακό 

Ινδονησιακό μασάζ. Αυτού του είδους το μασάζ που 
προέρχεται από το νησί του Μπαλί, περιλαμβάνει ένα 
συνδυασμό τεχνικών, συμπεριλαμβανομένων των μασάζ, 
πιεσοθεραπείας, ρεφλεξολογίας και αρωματοθεραπείας 
σε μία συνεδρία. Αυτό το είδος μασάζ, που χρησιμοποιείται 
συχνά για χαλάρωση, μπορεί επίσης να βοηθήσει στη 
χαλάρωση των μυών και να ανακουφίσει τον πόνο.

Διάρκεια: 50 λεπτά  •  Τιμή: 80 €

Caldera μασάζ με ζεστές πέτρες  
(όλο το σώμα)

Ένας συνδυασμός μασάζ με ζεστές ηφαιστειακές πέτρες 
και φυτικής προέλευσης εμπλουτισμένα αιθέρια έλαια. Μια 
μοναδική εμπειρία που έχει αποκτήσει πιστούς οπαδούς και 
προσφέρει απόλυτη χαλάρωση και ενεργειακή εξισορρόπηση. 
Οι στοχευμένες κινήσεις και οι πιέσεις με ζεστές πέτρες 
χαλαρώνουν τους μυς, ενώ το μασάζ και η χρήση των ελαίων 
ενυδατώνουν και αναδομούν βαθιά το δέρμα.

Διάρκεια: 60 λεπτά  •  Τιμή: 85 €

Μασάζ τεσσάρων χεριών (όλο το σώμα)

Δύο θεραπευτές εκτελούν ένα πλήρες μασάζ σώματος με 

 

τέλειο συγχρονισμό. Νιώστε τη μοναδική εμπειρία του 
μασάζ των τεσσάρων χεριών, το οποίο είναι το πιο διάσημο 
Μπαλινέζικο μασάζ.

Διάρκεια: 40 λεπτά  •  Τιμή: 95 €

Μασάζ για εγκύους
Το μασάζ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης απαλύνει τα 

οιδήματα, τους μυοσκελετικούς πόνους και τους πόνους 
των αρθρώσεων, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει στη βελτίωση 
της κυκλοφορίας της λέμφου και του αίματος και στην 
εξισορρόπηση των επιπέδων των ορμονών. Επίσης 
συμβάλλει στη διαχείριση του άγχους και στην ψυχική 
ηρεμία της μητέρας, εξασφαλίζοντας ένα πιο γαλήνιο 
περιβάλλον για το έμβρυο.

Διάρκεια: 30 λεπτά  •  Τιμή: 50 €

Κάντε κράτηση 3 μασάζ του ίδιου τύπου για ένα  

ή περισσότερα άτομα και σας προσφέρουμε  

1 επιπλέον δωρεάν.
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Αντιρυτιδική θεραπεία προσώπου  
Wine elixir
Αντιρυτιδική και συσφιγκτική περιποίηση αντιγήρανσης που 

αξιοποιεί τις ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες του κόκκινου 

κρασιού και της ρεσβερατρόλης. Βασικό δραστικό συστατικό 

του κόκκινου κρασιού, η ρεσβερατρόλη ενεργοποιεί την 

παραγωγή κολλαγόνου, μειώνει ορατά γραμμές και ρυτίδες, 

ενώ σε συνδυασμό με το μασάζ αντιγήρανσης ΑPIVITA 

λειτουργεί ως ένα απολαυστικό, αναπλαστικό φυσικό 

ελιξήριο νεότητας με άμεσα αποτελέσματα.

Διάρκεια: 50 λεπτά  •  Τιμή: 85 €

Queen bee rming treatment
Πολυτελής, oλιστική αντιγηραντική περιποίηση – εμπνευσμένη 

από το χορό της μέλισσας – που βασίζεται στις ευεργετικές 

ιδιότητες του βασιλικού πολτού και του μελιού, αποκαθιστά 

την κυτταρική επικοινωνία και δρα ενάντια σε όλα τα αίτια 

γήρανσης. Ο βασιλικός πολτός, πολύτιμο ελιξήριο ζωής και 

νεότητας, αποκαθιστά τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα 

στην απαιτητική επιδερμίδα, προσφέροντας εφέ λίφτινγκ, 

ενώ το μέλι ενυδατώνει εντατικά, χαρίζει θρέψη και λάμψη. 

Το μοναδικό μασάζ λίφτινγκ της APIVITA και η ειδική 

τεχνική ενεργοποίησης ενεργειακών σημείων βοηθούν 

στην κυτταρική ανανέωση, αναζωογονούν και τονώνουν τη 

μικροκυκλοφορία. 

Διάρκεια: 70 λεπτά  •  Τιμή: 110 €

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Θεραπεία αναζωογόνησης ματιών
Αντιγηραντική και αποσυμφορητική περιποίηση κατά των 

ρυτίδων, των μαύρων κύκλων και των οιδημάτων στην 

ευαίσθητη περιοχή των ματιών. Το ειδικό μασάζ APIVITA σε 

συνδυασμό με την αναζωογονητική δράση των προϊόντων 

ενισχύει τη μικροκυκλοφορία, χαρίζει άμεσα αποτελέσματα 

για πιο ξεκούραστο, νεανικό και φωτεινό βλέμμα. 

Διάρκεια: 30 λεπτά  •  Τιμή: 40 €

Express Mediterranean skin food menu
Σύντομη αλλά ολοκληρωμένη περιποίηση με άμεσα 

αποτελέσματα αναζωογόνησης για το δέρμα και τη διάθεση, 

βασισμένη στο πλούσιο Μεσογειακό μενού περιποιήσεων 

της APIVITA. Συνδυάζεται ιδανικά με θεραπείες σώματος 

και μασάζ.

Διάρκεια: 30 λεπτά  •  Τιμή: 40 €

Mediterranean skin food menu
Ολιστικό μενού περιποιήσεων που βασίζεται στα θρεπτικά 

και αντιοξειδωτικά συστατικά της Μεσογειακής διατροφής 

και χαρίζει ομορφιά και ευεξία. Ανάλογα με τις ανάγκες 

και τον διαφορετικό τύπο, η επιδερμίδα αναζωογονείται και 

ανανεώνεται αποτελεσματικά, αποκτά φρεσκάδα και λάμψη.

Διάρκεια: 50 λεπτά  •  Τιμή: 60 €

Θεραπεία καθαρισμού Mattifying
Περιποίηση που συστήνεται στις λιπαρές/μεικτές 

επιδερμίδες και συνδυάζει την ευεργετική δράση 

της πράσινης αργίλου και της πρόπολης. Ρυθμίζει τη 

λιπαρότητα, προσφέρει αντισηπτική και αντιοξειδωτική 

δράση, χαρίζοντας μια καθαρή, ματ και φωτεινή όψη.

Διάρκεια: 50 λεπτά  •  Τιμή: 60 €

Θεραπεία βαθιάς ενυδάτωσης Aqua Vita
Περιποίηση βαθιάς, εντατικής ενυδάτωσης και 

αναζωογόνησης της επιδερμίδας. Ιδιαίτερα δροσερή, με 

άμεσα αποτελέσματα λάμψης και φρεσκάδας. Περιλαμβάνει 

την εφαρμογή των προϊόντων της σειράς Αqua Vita 

της APIVITA, πλούσια σε φυτοενδορφίνες λυγαριάς και 

πατενταρισμένο εκχύλισμα πρόπολης. Το δέρμα ανακτά 

άμεσα την υγρασία του, ενώ παράλληλα θωρακίζεται 

ενάντια στην πρόωρη γήρανση.

Διάρκεια: 50 λεπτά  •  Τιμή: 70 €

Θεραπεία προσώπου για άνδρες
Ένας αναζωογονητικός, ολιστικός συνδυασμός εντατικής 

περιποίησης προσώπου και μασάζ πλάτης που προσφέρει 

χαλάρωση και ευεξία. H περιποίηση με την εξειδικευμένη 

σειρά APIVITA Men’s Care με κάρδαμο και κέδρο καθαρίζει σε 

βάθος, τονώνει και ενυδατώνει την επιδερμίδα, μειώνοντας 

ρυτίδες και μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια.

Διάρκεια: 50 λεπτά  •  Τιμή: 70 €
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ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ SPA 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΠΟΤΡΙΧΏΣΉ 
ΜΕ ΚΕΡΙ

Μασάζ για παιδιά
Μασάζ ειδικά σχεδιασμένο για  
τα παιδιά.

Διάρκεια: 25 λεπτά  •  Τιμή: 35 €

Μασάζ Σοκολάτας  
για παιδιά
Μασάζ με σοκολάτα.

Διάρκεια: 25 λεπτά  •  Τιμή: 40 €

Θεραπείες προσώπου  
για παιδιά
Θεραπείες ανάλογα με τον τύπο  
του κάθε δέρματος.

Διάρκεια: 40 λεπτά  •  Τιμή: 40 €

Μισό πόδι 20 €
Όλο το πόδι 30 €
Μπικίνι 20 €
Όλο το μπικίνι 30 €
Χέρια 10 €
Άνω χείλος και πηγούνι 10 €
Πλάτη (για άνδρες) 40 €
Χέρι (για άνδρες) 25 €

ΤΖΑΚΟΥΖΙ - 
ΧΑΜΑΜ

Πισίνα Swim Spa
Ασκηθείτε σε αντίθετο ρεύμα νερού 

γεμίζοντας το σώμα σας ενέργεια 
και ζωντάνια και μετά απολαύστε την 
ευεργετική δράση του νερού σε μια 
από τις ειδικές θέσεις υδροθεραπείας 
με jets.

Ατμόλουτρο χαμάμ
Αφεθείτε στις μαγικές θεραπευτικές 

ιδιότητες του ατμού προσφέροντας 
στον εαυτό σας απόλυτη φυσική 

και συναισθηματική αποτοξίνωση. 
Ανακουφίστε και αποσυμφορήστε όλο 
τον οργανισμό σας.

Διάρκεια: 60 λεπτά  •  Τιμή: 15 €
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Apivita πήλινγκ σώματος
Απολέπιση για εντυπωσιακή αναζωογόνηση και ανανέωση 

της επιδερμίδας, καθώς απαλλάσσει από τα νεκρά κύτταρα 

και ενεργοποιεί τη μικροκυκλοφορία. Συμβάλλει στην 

αποτοξίνωση της επιδερμίδας, χαρίζει απαλότητα και λείο 

δέρμα με μεταξένια υφή. 

• Απολέπιση σώματος Pure Jasmine 

• Απολέπιση σώματος Royal Honey, με θαλάσσια άλατα

• Α πολέπιση σώματος με θαλάσσια άλατα και άνθη 

λεβάντας

Διάρκεια: 30 λεπτά  •  Τιμή: 45 €

Θεραπεία σώματος Rose pepper  
anti-cellulite
Μια αποκλειστική περιποίηση της APIVITA με κόκκινο και 

μαύρο πιπέρι που διεγείρει τη λιπόλυση και τη μείωση 

πόντων, ενώ δρα έντονα κατά της κυτταρίτιδας. Η περιποίηση 

συνδυάζει την εναλλαγή ζεστού και κρύου για σύσφιξη του 

δέρματος, ενώ ο συνδυασμός λεμφικού μασάζ και μασάζ 

κυτταρίτιδας αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος και της 

λέμφου, αποτοξινώνει και βοηθά τη λιπόλυση. Για καλύτερα 

αποτελέσματα συστήνεται ένα πρόγραμμα 4-6 θεραπειών, 2 

ανά εβδομάδα.

Διάρκεια: 50 λεπτά  •  Τιμή: 65 €

Royal honey
Πολυτελής αντιγηραντική περιποίηση με φρέσκο βασιλικό 

πολτό και μέλι κατευθείαν από τις κυψέλες της APIVITA. Ο 

βασιλικός πολτός, γνωστός ως ελιξήριο νεότητας, προσφέρει 

εντατική θρέψη, ανάπλαση και αναζωογόνηση, ακόμη 

και στην πιο απαιτητική επιδερμίδα. Μια ολιστική, γλυκιά 

εμπειρία ομορφιάς που βελτιώνει την υφή του δέρματος και 

χαρίζει μοναδικό αίσθημα χαλάρωσης και ευεξίας. 

Διάρκεια: 60 λεπτά  •  Τιμή: 70 €

Deep hydrating cooling treatment
Αναζωογονητική θεραπεία βαθιάς ενυδάτωσης και 

αναζωογόνησης. Περιλαμβάνει πλήρες μασάζ σώματος με 

ένα συνδυασμό φυτικών ελαίων που αφήνουν το δέρμα λείο 

και απαλό. Η ορυκτή θαλασσινή μάσκα σώματος φρεσκάρει, 

ενυδατώνει σε βάθος και καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα. 

Παράλληλα, η μάσκα αλόης αναζωογονεί την επιδερμίδα 

του προσώπου και χαρίζει αίσθηση φρεσκάδας. Συνιστάται 

για ξηρό αφυδατωμένο δέρμα και είναι ιδανική μετά από 

παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.

Διάρκεια: 60 λεπτά  •  Τιμή: 80 €

Deep body detox
Βαθύς καθαρισμός και αποτοξίνωση με πράσινη άργιλο και 

αιθέρια έλαια. Μειώνει την κατακράτηση υγρών, τονώνει 

την επιδερμίδα και συμπληρώνει ιδανικά τα προγράμματα 

αδυνατίσματος.

Διάρκεια: 60 λεπτά  •  Τιμή: 90 €

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
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Ανδρική Ομορφιά 
Βαθύ μυοχαλαρωτικό μασάζ
Θεραπεία προσώπου

Διάρκεια: 2 ώρες  •  Τιμή: 140 € - 120 €

Στιγμές Χαλάρωσης 
για Ζευγάρια 
Πήλινγκ σώματος Apivita
Σουηδικό μασάζ

Διάρκεια: 1 ώρα 40”  •  Τιμή: 210 € - 180 €

Περιποίηση Ομορφιάς 
για Ζευγάρια

Μασάζ αρωματοθεραπείας 
Θεραπεία βαθιάς ενυδάτωσης  

Aqua Vita 

Θεραπεία προσώπου για άνδρες 

Διάρκεια: 2 ώρες  •  Τιμή: 280 € - 230 €

Hyperion Express 
Οικογενειακές Στιγμές 
Αντι-στρες μασάζ αυχένα  
και πλάτης 
Μασάζ σοκολάτας σε όλο το σώμα  
για παιδιά

Διάρκεια: 25”  •  Τιμή: 150 € - 120 €

Hyperion Οικογενειακές 
Στιγμές 
Σουηδικό μασάζ
Μασάζ σοκολάτας για παιδιά
Fish Spa

Διάρκεια: 50”  •  Τιμή: 226 € - 175 €

Apivita αποκλειστικά  
για Γυναίκες 
Πήλινγκ σώματος Apivita
Αντιρυτιδική θεραπεία προσώπου 
Wine Elixir
Θεραπεία σώματος Royal Honey

Διάρκεια: 2 ώρες 40”  •   

Τιμή: 200 € - 160 €

Hyperion SPA ΠΑΚΕΤΑ

Αντι-στρες μασάζ αυχένα και  
πλάτης 25” 
4 συνεδρίες  •  Τιμή: 160 € - 120 €

Σουηδικό μασάζ 45”
4 συνεδρίες  •  Τιμή: 240 € - 180 €

Βαθύ μυοχαλαρωτικό μασάζ 45”
4 συνεδρίες  •  Τιμή: 280 € - 220 €

Κάντε κράτηση 3 μασάζ του ίδιου 
τύπου για ένα ή περισσότερα άτομα 
και σας προσφέρουμε 1 επιπλέον 
δωρεάν.

ΜΑΣΑΖ  
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
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 https://www.hyperioncityhotel.gr/wellness/
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