
 

 

 

THERMAL CLASSIC CURE 

Θεπαπεςηικό ππόγπαμμα για αποκαηάζηαζε ηερ Υγείαρ, Ππόλεψε και 

Αναδωογόνεζε. 

Οζ άκενςπμζ από ηα πμθύ παθαζά πνόκζα απμθαιαάκμοκ ηα μθέθδ ηςκ εενιώκ 

ζαιαηζηώκ θμοηνώκ ηαζ πνδζζιμπμζμύζακ ζακ εκαθθαηηζηέξ εεναπείεξ βζα δζάθμνεξ 

πνόκζεξ παεήζεζξ. Σα παθανςηζηά ζαιαηζηά θμοηνά, ηα ιαζάγ, ημ ημθύιπζ ζημ γεζηό 

ζαιαηζηό κενό ηαζ ηα παηεηανίζιαηα ιε θοζζηή ζαιαηζηή θάζπδ ημκώκμοκ ηδκ 

ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ, παθανώκμοκ ημοξ ιύεξ ηαηαπναΰκμοκ ημοξ πόκμοξ ζηζξ 

ανενίηζδεξ ηαζ θνμκηίγμοκ ημ ζώια κα ακαηηήζεζ ηδκ ηζκδηζηόηδηά ημο. Άθθςζηε ηα 

ζαιαηζηά κενά ηδξ Αζδδρμύ ζηδκ Εθθάδα θδιίγμκηαζ βζα ηζξ εεναπεοηζηέξ ημοξ 

ζδζόηδηεξ από ηδκ επμπή ημο παηένα ηδξ Ιαηνζηήξ Ιππμηνάηδ ημ 500 π.Χ. πενίπμο, μ 

μπμίμξ ζοκζζημύζε ηδκ οδνμεεναπεία βζα εεναπεία ηςκ νεοιαηζζιώκ. Ακααθύγμοκ 

από αάεμξ 2500 ιέηνςκ ζε εενιμηναζία 75-85 
μ
C ηαζ είκαζ πθμύζζα ζε ιεηαθθζηά 

άθαηα ηαζ ζπκμζημζπεία. 

Κύπιερ Ενδείξειρ 

 Πενζμνζζιό ή ακαημύθζζδ από πόκμοξ παεήζεςκ ημο ιομζηεθεηζημύ 

ζοζηήιαημξ ιεηά από 10 διένεξ έςξ 3 εαδμιάδεξ 

 Εηθοθζζηζηέξ αθθαβέξ ζηδκ ζπμκδοθζηή ζηήθδ, ηςκ ανενώζεςκ ηαζ ηςκ 

ιοώκ. 

 Ρεοιαηζζιμί. 

 Ανενμπάεεζεξ. 

 Δζαηαναπέξ ηζκδηζηώκ θεζημονβζώκ. 

 Καηαζηάζεζξ θοζζηήξ ελάκηθδζδξ ηαζ αδοκαιίαξ ημο μνβακζζιμύ ιεηά από 

ηναοιαηζζιμύξ ηαζ εβπεζνήζεζξ. 

 Δενιαημπάεεζεξ.  

Πεπιλαμβάνει: 

 Γεκζηή Ιαηνζηή ελέηαζδ ηαζ ηθζκζηή ακάθοζδ 

 Ιαηνζηέξ ζοιαμοθέξ ζηδκ ανπή ηαζ ζημ ηέθμξ ημο πνμβνάιιαημξ 

 οζηάζεζξ ηαζ ζοιαμοθέξ δζαηνμθήξ από δζαηνμθμθόβμ ιε extra πνέςζδ 

 Πνόβναιια εεναπεζώκ : 

Καεδιενζκά :  Πενζηύθζλδ ιε γεζηή ζαιαηζηή θάζπδ, 

               Μπάκζμ – οδνμιαζάγ ιε ζαιαηζηό κενό, 

Γεκζηό εεναπεοηζηό ιαζάγ 30’  



 

 Εθεύεενδ πνήζδ ηςκ πανμπώκ οδνμεεναπείαξ όπςξ ζοζηήκεηαζ από ημκ 

ζαηνό: Αηιόθμοηνμ Farmer, Thermal Grotta, πζζίκεξ ζοκεπμύξ νμήξ θνέζημο 

Ιαιαηζημύ ηαζ εαθαζζζκμύ κενμύ ηαηά ηδκ θεζημονβία ηςκ, εκώ ηάεε ανάδο 

αθμύ πνμδβδεεί ημ πθύζζιμ ακακεώκμοκ 100% ηα κενά ηςκ, α) εζςηενζηή 

πζζίκα ιε 100% ζαιαηζηό κενό 32-34 
μ
C ηαζ α) ελςηενζηή ιε εαθαζζζκό ηαζ 

Ιαιαηζηό κενό 28-30 
μ
C, ιε πμθθά όνβακα οδνμιαζάγ, Jacuzzi, wild water, 

ηαηαζμκζζηήνεξ, η.θ.π. . 

 Εθεύεενδ πνήζδ πθήνςξ ελμπθζζιέκμο βοικαζηδνίμο 

 Δςνεάκ ζοιιεημπή ζημ πνόβναιια Aqua gym 

 Αημιζηή ηζάκηα SPA 

 Δζαιμκή 7-14 κύπηεξ, 6-12 διένεξ SPA treatments ζύιθςκα ιε ημ 

πνόβναιια.  

 Μπμονκμύγζ, πακηόθθεξ δςιαηίςκ ηαζ ηαεδιενζκό απμβεοιαηζκό 

θνεζηάνζζια 

 Πμηό ηαθςζμνίζιαημξ ηαηά ηδκ άθζλδ. 

 Ηιζδζαηνμθή (Πνςζκό ηαζ ιεζδιενζακό βεύια) ζε Buffet ή menu. Η ζύζηαζδ 

ηςκ βεοιάηςκ πενζθαιαάκεζ ελαζνεηζηά θνέζηα επμπζαηά ηαζ πθμύζζα ζε 

αζηαιίκεξ πνμσόκηα πμο αμδεμύκ ζηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ επζαθααώκ ημλζκώκ 

από ημκ μνβακζζιό. Σμ ιαβείνεια βίκεηαζ ιε ανάζδ, ζημκ αηιό ή ρήζζιμ ζηδ 

ζπάνα ηαζ εθανιόγμοιε Εθθδκζηέξ ζπζηζηέξ ζοκηαβέξ εκώ πνδζζιμπμζμύιε 

αβκό πανεέκμ εθαζόθαδμ από ημ ηηήια ιαξ.. 

 Μεηαθμνά από αενμδνόιζμ – λεκμδμπείμ – αενμδνόιζμ βζα minimum 2 άημια 

ή αενμδνόιζμ – λεκμδμπείμ βζα 1 άημιμ.     

 

 

Το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. 

Για κρατήσεις και πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα κρατήσεων 

στο 22260-60100 ή στείλτε το e-mail σας στο 

reservations@thermaesylla.gr 
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