in room beauty treatment

Spoil yourself with a special, rejuvenating treatment and
experience the unique feeling of beauty and wellbeing.
Επιλέξτε από τις παροχές που σας προσφέρουμε
παρακάτω και νιώστε την αίσθηση της απόλυτης
χαλάρωσης και περιποίησης.

Relaxing body massage 30’
Xαλαρωτικό μασάζ σώματος 30’

40,00 €

Relaxing body massage 50’
Xαλαρωτικό μασάζ σώματος 50’

55,00 €

Relaxing foot massage 20’
Xαλαρωτικό μασάζ πελμάτων 20’

30,00 €

Relaxing foot massage / reflexology 45’
Xαλαρωτικό μασάζ πελμάτων /ρεφλεξολογία 45’

50,00 €

Relaxing face massage 20’
Xαλαρωτικό μασάζ προσώπου 20’

30,00 €

Relaxing head & neckmassage 30’
Xαλαρωτικό μασάζ κεφάλι / αυχένα 30’

40,00 €

Relaxing back & neck massage 30’
Xαλαρωτικό μασάζ πλάτη / αυχένα 30’

40,00 €

Relaxing aromatotherapy massage
Xαλαρωτικό μασάζ αρωματοθεραπείας

60,00 €

For your convenience
Για τη δική σας εξυπηρέτηση

The treatments can be scheduled from 10:00 until 21:00. Please
contact the hotel reception in order to arrange your appointment.
Τα ραντεβού για θεραπεία μπορούν να γίνουν μεταξύ 10.00 – 21.00.
Για να κλείσετε ραντεβού απευθυνθείτε στην υποδοχή του ξενοδοχείου.
We recommend that you book your appointment 6 hours in advance
in order to ensure the availability of a therapist in the desired time slot.
Σας προτείνουμε να προγραμματίζετε τα ραντεβού σας 6 ώρες
νωρίτερα, ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα του θεραπευτή
και της επιθυμητής ώρας.
If you wish to reschedule or cancel your appointment, please inform
the reception of Daios Luxury Living at least 2 hours in advance.
In the event that you do not do so, we will be obliged to charge you
half the cost of the therapy.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναβάλετε ή να ακυρώσετε το
ραντεβού σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε την υποδοχή του Daios
Luxury Living τουλάχιστον 2 ώρες νωρίτερα. Σε διαφορετική
περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιβαρύνουμε με το ήμισυ
του κόστους της θεραπείας.

