
 

 

ANTISTRESS PROGRAMME 

Θεπμικέρ διακοπέρ χαλάπωζηρ 

Οη έληνλνη ξπζκνί ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ην θπλήγη ηεο επηηπρίαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ζσκαηηθή θφπσζε. Σην ηέινο ε έιιεηςε ελέξγεηαο καο δεκηνπξγεί άγρνο, 

ζπκπηψκαηα ρξφληνπ ζηξεο, πνλνθεθάινπο, καο θάλεη επεξέζηζηνπο, αλππφκνλνπο, 

δηαηαξάζζεη ηελ ςπρνζσκαηηθή ηζνξξνπία θαη ηελ απνδνηηθφηεηά καο. Οη δηαθνπέο 

ζην Ιακαηηθφ ζέξεηξν Thermae Sylla Spa πξνζθέξνπλ δηεπθνιχλζεηο ραιάξσζεο πνπ 

ζπλδπάδνπλ ζεξαπεία θαη πξφιεςε ζε έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα, πνπ 

ζπληεινχλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ απηνβειηίσζεο έηζη ψζηε λα έρνπκε 

κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Γηαηί ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ παηέξα ηεο ηαηξηθήο «ην 

ζψκα καο θέξεη ηελ ηθαλφηεηα λα απηνζεξαπεχεηαη, αξθεί λα ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία 

λα ην πξάηηεη». 

Βαζικέρ ενδείξειρ 

 Άγρνο, έιιεηςε ζπγθέληξσζεο 

 Γεληθή θφπσζε 

 «Σθνχξηαζκα» ηνπ νξγαληζκνχ – νμεηδσηηθφ ζηξεο 

 Αυπλίεο, πνλνθέθαινη 

 Μπηθέο εθηάζεηο 

 Βειηίσζε ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ 

 Βειηίσζε ησλ ςπρνζσκαηηθψλ παξακέηξσλ 

 Δλαξκφληζε ςπρηθήο θαηάζηαζεο 

 Βαζηά ραιάξσζε 

 Απνβνιή βιαβεξψλ ηνμηλψλ 

 Αλαδσνγφλεζε 

 

Πεπιλαμβάνει: 

 Γεληθή Ιαηξηθή εμέηαζε θαη θιηληθή αλάιπζε 

 Ιαηξηθέο ζπκβνπιέο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 



 Σπζηάζεηο θαη ζπκβνπιέο δηαηξνθήο απφ δηαηξνθνιφγν κε extra ρξέσζε 

 Πξφγξακκα ζεξαπεηψλ : 

1
ε
 εκέξα: Body peeling, Signature Thermal Aromatherapy, Padabyang – 

Ayurvedic Foot massage 

2
ε
 εκέξα: Thermal mud, Reflexology, Anti-stress massage 30’. 

3
ε
 εκέξα: Thermal Fitobalnea relaxing, Shirobhyang – Ayurvedic head 

massage, Thin rain Shower massage. 

4
ε
 εκέξα: Thermal hydromassage Caracalla, Padabyang – Ayurvedic Foot 

massage, Facial aromatherapy massage. 

5
ε
 εκέξα: Pumpkin seed body wrap, Reflexology, Anti-stress massage 30’. 

6
ε
 εκέξα: Thermal mud, Lomi-lomi, Facial aromatherapy massage. 

 

 Διεχζεξε ρξήζε ησλ παξνρψλ πδξνζεξαπείαο φπσο ζπζηήλεηαη απφ ηνλ 

ηαηξφ: Αηκφινπηξν Farmer, Thermal Grotta, πηζίλεο ζπλερνχο ξνήο θξέζθνπ 

Ιακαηηθνχ θαη ζαιαζζηλνχ λεξνχ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ, ελψ θάζε βξάδπ 

αθνχ πξνεγεζεί ην πιχζηκν αλαλεψλνπλ 100% ηα λεξά ησλ, α) εζσηεξηθή 

πηζίλα κε 100% ηακαηηθφ λεξφ 32-34 
ν
C θαη β) εμσηεξηθή κε ζαιαζζηλφ θαη 

Ιακαηηθφ λεξφ 28-30 
ν
C, κε πνιιά φξγαλα πδξνκαζάδ, Jacuzzi, wild water, 

θαηαηνληζηήξεο, θ.ι.π. . 

 Διεχζεξε ρξήζε πιήξσο εμνπιηζκέλνπ γπκλαζηεξίνπ 

 Γσξεάλ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα Aqua gym 

 Αηνκηθή ηζάληα SPA 

 Γηακνλή ζε standard δίθιηλν δσκάηην 7-14 λχρηεο, 6-12 εκέξεο SPA 

treatments ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. Γηα sea view δσκάηην επί πιένλ 

ρξέσζε 20 € γηα 1
ε
  & 2

ε
  πεξίνδν θαη 25 € γηα 3

ε
 & 4

ε
 πεξίνδν αλά εκέξα. 

 Μπνπξλνχδη, παληφθιεο δσκαηίσλ θαη θαζεκεξηλφ απνγεπκαηηλφ 

θξεζθάξηζκα 

 Πνηφ θαισζνξίζκαηνο θαηά ηελ άθημε. 

 Ηκηδηαηξνθή ζε Buffet ή menu. Η ζχζηαζε ησλ γεπκάησλ πεξηιακβάλεη 

εμαηξεηηθά θξέζθα επνρηαθά θαη πινχζηα ζε βηηακίλεο πξντφληα πνπ βνεζνχλ 

ζηελ απνκάθξπλζε ησλ επηβιαβψλ ηνμηλψλ απφ ηνλ νξγαληζκφ. Τν καγείξεκα 

γίλεηαη κε βξάζε, ζηνλ αηκφ ή ςήζηκν ζηε ζράξα θαη εθαξκφδνπκε Διιεληθέο 

ζπηηηθέο ζπληαγέο ελψ ρξεζηκνπνηνχκε αγλφ παξζέλν ειαηφιαδν απφ ην 

θηήκα καο. Καηφπηλ ζπκθσλίαο κπνξνχκε λα εηνηκάζνπκε γηα ζαο δηαηηεηηθφ 

ή ρνξηνθαγηθφ menu κε extra ρξέσζε. 

 Μεηαθνξά απφ αεξνδξφκην – μελνδνρείν – αεξνδξφκην γηα minimum 2 άηνκα 

ή αεξνδξφκην – μελνδνρείν γηα 1 άηνκν.     

 

Τιμέρ 

  ΣΤΠΟ Low Mid High High - High 



ΔΙΑΜΟΝΗ /    
ΠΕΡΙΟΔΟΙ 02/01 - 31/03                       

01/11 - 17/12     

01/04 - 27/04                         
03/05 - 14/06                         
01/10 - 31/10 

15/06 - 15/07                        
01/09 - 30/08 

18/12 - 01/01                   
28/04 - 02/05                 
16/07 - 31/08 

  7 νύχτες  14 νύχτες  7 νύχτες  14 νύχτες  7 νύχτες  14 νύχτες  7 νύχτες  14 νύχτες  

Διαμονή σε Δίκλινο 1494 2688 1505 2710 1608 2894 1731 3117 

Συνοδό Μζλος 575 1034 626 1127 732 1317 866 1557 

Διαμονή σε 
μονόκλινο 1865 3357 1951 3511 2130 3835 2347 4224 

Οη ηηκέο είλαη Νet θαη’ άηνκν θαη πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο θφξνπο. 




