www.myrianthousa.com

discover
the natural wonder and tranquility
of the mountains

Myrianthousa
Myrianthousa means “myriad blossoms” because of the abundance of wild ﬂowers, almond
and cherry blossoms for which the area is renown. Natural sulphur-spring water, known locally as
theouxa (thei-ou-xah), trickles year-round from nearby springs and has drawn pilgrims and visitors
for thousands of years to take the waters in this place of awe-inspiring natural beauty.
Μυριανθούσα σημαίνει «μύρια άνθη» και το όνομα χαρακτηρίζει την κοιλάδα της Μαραθάσας
με την πληθώρα αμυγδαλιών, κερασιών, μηλιών και αγριολούλουδων.Τα ιαματικά, θειούχα νερά του
Καλοπαναγιώτη αναβλύζουν ολόχρονα από τις πηγές και για χρόνια τώρα προσελκύουν ξένους και ντόπιους
παραθεριστές που αναζητούν την ηρεμία, τη χαλάρωση και την ανακούφιση από τους πόνους των ρευματικών
παθήσεων στην καταπράσινη κοιλάδα του Σέτραχου ποταμού.
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journey with the pilgrims
of today and yesterday
In Hellenic times, the ancient Kings of Soli took refuge from the heat of the coast and came to bathe in the therapeutic mountain
spring water. It is said that an Asclepion, a sanctuary to Asclepios, the god of healing, stood on the current site of the monastery
of St John Lampadistis, a stone’s throw from Myrianthousa Spa. Pilgrims to the Asclepion undertook a series of cleansing baths,
accompanied by a cleansing diet which lasted several days. Myrianthousa Spa is a direct descendent of this local, ancient spa tradition.
Κατά την Ελληνιστική εποχή, οι αρχαίοι Βασιλείς των Σόλων εγκατέλειπαν τη ζέστη της ακτής βρίσκοντας «ευεργετικό» καταφύγιο στη θεραπευτική
πηγή του βουνού. Ο… θρύλος λέει πως στη θέση του σημερινού μοναστηριού του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή βρισκόταν ένα Ασκληπιείο.
Ο ναός, αφιερωμένος στο Θεό της Ιατρικής Ασκληπιό, προσέλκυε πλήθος οδοιπόρων οι οποίοι για μέρες απολάμβαναν το ευεργετικό τους μπάνιο
ενώ ακολουθούσαν συγκεκριμένη αποτοξινωτική διατροφή. Σήμερα… στο ίδιο περίπου σημείο… συνεχίζοντας την παράδοση των προγόνων μας
με σεβασμό στις ευεργετικές πρακτικές τους, σας καλωσορίζουμε στο Κέντρο Υγείας και Ευεξίας Μυριανθούσα…
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rebalance
with natural treatments
Based on the holistic approach of Hippocratic philosophy towards health and beauty, APIVITA
stresses the importance of living in complete harmony with nature, using the power of plants
and pure essential oils. The Mediterranean diet, known for its health beneﬁts with its high vitamin
and mineral content, inspires APIVITA products and treatments. APIVITA SPA combines natural
products with special massage techniques, essential for maintaining healthy skin and beauty.
Η φιλοσοφία APIVITA: Έχοντας ως πηγή έμπνευσης την ολιστική φιλοσοφία του Ιπποκράτη για την υγεία
και την ομορφιά, το καταξιωμένο brand προωθεί τη σπουδαιότητα μιας ζωής που βρίσκεται σε απόλυτη
εναρμόνιση με τη φύση με «συμμάχους» τις ευεργετικές ιδιότητες των φυτών, αλλά και των αγνών αιθέριων
ελαίων. Επίσης, εμπνέεται από τη μεσογειακή διατροφή - πλούσια σε βιταμίνες και μεταλλικά σημεία και
φημισμένη για τα εντυπωσιακά οφέλη της- και δημιουργεί προϊόντα και θεραπείες που αναζωογονούν τον
οργανισμό. Το APIVITA SPA είναι ένας ευεργετικός συνδυασμός φυσικών προϊόντων και ειδικών τεχνικών
μασάζ που χαρίζουν λάμψη εξωτερικά και εσωτερικά.
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Fa c e Tr e a t m e n t s
Q u e e n B e e w i t h G re e k Royal Je l l y & Ho ney | 70 minutes
A rejuvenating and ﬁrming face treatment with royal jelly and honey to restore and ﬁrm the skin. APIVITA’s face
massage technique activates selected energy points and helps the regeneration and restoration of the skin. Royal
jelly, an elixir of life and youth, nourishes, regenerates, rejuvenates and restores the skin’s vitality.
Αντιγηραντική θεραπεία προσώπου με βάση το βασιλικό πολτό και το μέλι. Χάρη στις ευεργετικές ιδιότητες αυτού του
ελιξιρίου ζωής και νεότητας και των ειδικών τεχνικών μασάζ προσώπου της APIVITA, η επιδερμίδα γίνεται ξανά σφριγηλή
και ελαστική, ενώ χάρη στο μέλι το πρόσωπο ενυδατώνεται εντατικά με αποτέλεσμα να λάμπει.
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Fa c e Tr e a t m e n t s
M e d i t e r r a n e a n S k i n Fo o d | 5 5 m i n u t e s
A facial treatment based on the nourishing and antioxidant ingredients of the Mediterranean diet.
Mediterranean skin food offers complete care for every skin type and combines all the necessary steps
for effective rejuvenation and renewal of the skin. Using fruit and vegetables from the Mediterranean diet,
choose a suitable treatment for your skin type and personal needs from APIVITA’s Mediterranean Menu.
Ένα ολιστικό πακέτο φροντίδας προσώπου, βασισμένο στα θρεπτικά και αντιοξειδωτικά στοιχεία της μεσογειακής
διατροφής. Επιλέξτε το κατάλληλο μεσογειακό μενού της APIVITA πλούσιο σε φρούτα και λαχανικά, ανάλογα
με τις ανάγκες και τον τύπο του δέρματός σας και αποκτήστε ανανεωμένη όψη, φρέσκια και λαμπερή επιδερμίδα.

Mediterranean Skin
Fo o d E x p r e s s
25 minutes
A taster treatment from the
Mediterranean Skin Food facial.
Μια express αλλά ολοκληρωμένη περιποίηση
δέρματος βασισμένη στο μεσογειακό μενού
φροντίδας της APIVITA.

Wine Elixir with Red Wine & Beeswax | 55 minutes
An anti-aging and ﬁrming facial that utilizes the powerful antioxidant qualities of red wine. Resveratrol,
an active ingredientin red wine, naturally increases collagen production and softens deep wrinkles.
The use of grape-infused ice cubes with APIVITA’s massage techniques such as acupressure diffusion
and lymphatic drainage activates the process of regeneration of the skin. The express mask with red
wine that follows offers a natural lifting experience that will give you immediate and visible results.
Αντιγηραντική και συσφικτική θεραπεία προσώπου βασισμένη στις ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες του κόκκινου
κρασιού και του βασικού δραστικού του συστατικού: της ρεσβερατρόλης. Η θεραπεία ενεργοποιεί την παραγωγή
κολλαγόνου με αποτέλεσμα να απαλύνει τις ρυτίδες και αναπλάθει το δέρμα.Σε συνδυασμό με τις τεχνικές μασάζ
αλλά και τη μάσκα που ακολουθεί θεωρείται ένα φυσικό ελιξίριο νεότητας καθώς εγγυάται άμεσα ορατά αποτελέσματα.

D e e p Fa c e D e t o x w i t h C l a y & O l i v e G r a i n s | 5 5 m i n u t e s
A specialised facial treatment for skin in need of deep cleansing. The treatment utilizes the beneﬁcial
detoxifying qualities of clay that help the skin to purify and remove excess sebum, pollutants and blackheads.
Feel the rejuvenation offered by the exclusive lymphatic massage of APIVITA, followed by a moisturizing
mask that rebalances moisture levels after the clay mask. Suitable for all skin types.
Μια εξειδικευμένη περιποίηση προσώπου για βαθύ καθαρισμό. Χάρη στις αποτοξινωτικές ιδιότητες του αργίλου
και του αρωματισμένου ατμού, το περιττό σμήγμα, τα μαύρα στίγματα και οι ρύποι απομακρύνονται, χαρίζοντας
στο δέμα αναζωογόνηση και ισορροπία. Η θεραπεία ολοκληρώνεται με ένα αναζωογονητικό exclusive λεμφικό
μασάζ και ενυδατική μάσκα που αναπλάθει την επιδερμίδα.

M e n ’ s Fa c i a l w i t h C a r d a m o m & C e d a r | 5 5 m i n u t e s
A relaxing and invigorating face treatment especially designed for the needs of the modern man. The treatment
begins with an APIVITA relaxing back massage to release tension. The face treatment that follows offers deep
cleansing, toning and moisturizing, while combating dark circles and signs of fatigue around the eyes.
Μια χαλαρωτική περιποίηση προσώπου με κάρδαμο και κέδρο, ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες της ανδρικής επιδερμίδας.
Η θεραπεία αρχίζει με ένα άκρως χαλαρωτικό μασάζ πλάτης που εγγυάται πλήρη χαλάρωση. Η θεραπεία προσώπου
προσφέρει βαθύ καθαρισμό, τόνωση και ενυδάτωση της επιδερμίδας, απαλύνοντας τις ρυτίδες και τους μαύρους κύκλους.
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Body Treatments
A P I V I TA My r ia n t hou s a S i g na t u re Trea t me n t O rc ha rd Escap e | 85 minutes
Immerse yourself in the orchards of the valley with a magical journey of the senses in this Signature treatment. Breathe in the aromas of essential
oils from the valley as you enjoy an intoxicating orange and citrus scrub, leaving your skin soft and rejuvenated. Let your body relax in a nourishing
ﬁg and aloe body cream, while you enjoy a therapeutic head or foot massage with laurel oil. Continue your escape with a relaxing herbal
compress massage of selected herbs and almond oil, enriched with essential oils.
Χαρίστε στον εαυτό σας ένα μαγικό ταξίδι αισθήσεων με αυτή την ιδιαίτερη περιποίηση που σχεδίασε η APIVITA ειδικά για το Myrianthousa Spa. Το ταξίδι
αρχίζει και είναι συναρπαστικό: Η μυρωδιά των αρωμάτων από άνθη πορτοκαλιάς σας “ξεναγούν” νοερά στους καρπούς της κοιλάδας όση ώρα
απολαμβάνετε την αναζωογονητική εμπειρία της απολέπισης σώματος με αιθέρια έλαια από πορτοκάλι και κίτρο. Αφού το δέρμα σας έχει απαλλαγεί από
τα νεκρά κύτταρα, η ευεργετική κρέμα σώματος από σύκο και αλόη χαρίζει την απαραίτητη θρέψη όση ώρα εσείς αφήνεστε στα έμπειρα χέρια του θεραπευτή
για ένα μασάζ κεφαλιού ή ποδιών με δαφνέλαιο. Το… ταξίδι ολοκληρώνεται με ένα άκρως χαλαρωτικό μασάζ με βότανα βουνού και αμυγδαλέλαιο,
εμπλουτισμένο με αιθέρια έλαια.
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Body Treatments
My r i a n t h o u s a S c r u b & Wr a p
with Olive, Honey and Aloe | 55 minutes
A wonderful local treatment to boost your circulation, followed by a luxurious wrap to leave your skin feeling
silky soft. Exfoliate with a blend of Cypriot virgin olive oil, local honey and brown sugar before your body is
cocooned in a hydrating aloe wrap. Finish with a relaxing massage with pure almond and essential oils.
Μια μαγευτική περιποίηση για τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος. Η απολέπιση με ένα υπέροχο μείγμα από
ντόπια υλικά όπως παρθένο ελαιόλαδο, κυπριακό μέλι και μαύρη ζάχαρη χαρίζει μια μεταξένια αίσθηση στο δέρμα
σας. Στη συνέχεια ακολουθεί μια καταπραϋντική επάλειψη με αλόη και μια ενυδατική περιτύλιξη που αφήνει το δέρμα
σας αναζωογονημένο και απαλό. Η θεραπεία ολοκληρώνεται με ένα χαλαρωτικό μασάζ με αγνό αμυγδαλέλαιο,
εμπλουτισμένο με αιθέρια έλαια.

A P I V I TA B o d y Sc r ub | 25 minutes
To rejuvenate and renew the skin, APIVITA body scrub treatments can be used in isolation to remove
dead or dry skin, or as a preparation for any massage. Choose from Jasmine & White Tea, Orange & Citrus,
Honey & Almond or Sea Salt & Lavender for glowing, soft and healthy-looking skin.
Για ένα πλήρως αναζωογονημένο, απαλό, υγιές και λαμπερό δέρμα η APIVITA σχεδίασε ειδικές θεραπείες απολέπισης που
απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα και χαρίζουν απαλότητα, λείο δέρμα και μεταξένια υφή σε όλο το σώμα. Είτε μεμονωμένα,
είτε ως την κατάλληλη προετοιμασία για μασάζ έχετε να επιλέξετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα προτάσεων Body Scrub: Αγνό
Γιασεμί & Λευκό Τσάι, Μέλι & Αμύγδαλο, Πορτοκάλι & Εσπεριδοειδή ή Θαλασσινό αλάτι & άνθη οργανικής λεβάντας.

Myrianthousa Body Detox | 55 minutes
For an effective detoxifying treatment, experience the beneﬁts of a thermal mud wrap infused with
Kalopanayiotis sulphur-spring theouxa water. A re-energising body massage activates the decongestion
and detoxiﬁcation mechanisms of the body. This body detox treatment is an ideal complement to any
detoxiﬁcation and slimming programme.
Μια αποτελεσματική detox (ή αποτοξινωτική) θεραπεία χάρη στις ευεργετικές ιδιότητες της ιαματικής λάσπης, πλούσιας
σε μεταλλικά στοιχεία και εμπλουτισμένης με θειούχα νερά της πηγής Καλοπαναγιώτη. Το μείγμα εφαρμόζεται σε όλο
το σώμα και προσφέρει αποσυμφόρηση και αποτελεσματική αποτοξίνωση, απομακρύνει την κυτταρίτιδα και χαρίζει
ιδανική τόνωση στην επιδερμίδα. Συνδυάζεται ιδανικά με ένα πρόγραμμα αδυνατίσματος.

A P I V I TA Fo o t R i t u a l | 2 5 m i n u t e s
A refreshing and rejuvenating treatment for tired feet. Mediterranean sea salt combined with essential oils
relax not only the feet and body but also the senses. Together with specialized massage techniques and
pressure on reﬂexology points on the feet, this treatment provides a distinctive feeling of relaxation. Perfect
partnered with a pedicure and/or an Olive-oil Head Massage.
Μία δροσιστική και αναζωογονητική θεραπεία για κουρασμένα πόδια που χαρίζει μια ιδιαίτερη αίσθηση χαλάρωσης
για όλο το σώμα και τις αισθήσεις. Εξειδικευμένες τεχνικές μασάζ με φυσικό αλάτι και αιθέρια έλαια και τα μυστικά
της ρεφλεξολογίας προσφέρουν ουσιαστική ξεκούραση. Συνδυάστε το αρμονικά με ένα πεντικιούρ ή και με ένα μασάζ
κεφαλιού με ελαιόλαδο.
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Massage Treatments
Aromatherapy Massage | 55 minutes
This full-body aromatherapy massage will melt away any stress and leave you feeling completely relaxed.
A pure almond or virgin olive oil is blended with organic essential oils from native Mediterranean plants.
Choose from orange, lemon, grapefruit, bergamot, lavender, eucalyptus or mint.
Μασάζ αρωματοθεραπείας για όλο το σώμα που εξαλείφει το άγχος και σας χαρίζει μια μοναδική αίσθηση ξεκούρασης
χάρη στα ευεργετικά συστατικά του αγνού αμυγδαλέλαιου ή ελαιόλαδου το οποίο αναμειγνύεται με οργανικά αιθέρια
έλαια από εγχώρια μεσογειακά φυτά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε τα αγαπημένα σας: πορτοκάλι,
λεμόνι, γκρέιπ φρουτ, περγαμόντο, λεβάντα, ευκάλυπτο ή μέντα και να αφεθείτε στα έμπειρα χέρια των θεραπευτών μας.
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Massage Treatments

Kalopanayiotis Deep Tissue Massage | 55 minutes
An intensive massage to target problem areas and help relieve tension and restore physical
condition before or after exercise. Choose from a pure almond or local virgin olive oil.
Εντατικό μασάζ με αμυγδαλέλαιο ή παρθένο ελαιόλαδο που στοχεύει σε συγκεκριμένες προβληματικές
περιοχές και συμβάλλει στην απομάκρυνση οποιασδήποτε έντασης. Χαρίζει στο σώμα ξεκούραση
και βοηθά να επανακτήσετε τη χαμένη σας ενέργεια. Ιδανική πριν ή μετά από οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης.

Olive-oil Head Massage | 25 minutes
This reviving scalp, neck & shoulders massage uses a warm and consistent ﬂow of virgin olive oil on
the forehead, speciﬁcally on the third eye. This treatment has a balancing effect on the brain, leaving
you completely relaxed. Partner with the APIVITA Foot Ritual for a complete head-to-toe therapy.
Αναζωογονητικό μασάζ κεφαλιού, λαιμού και ώμων που καταπολεμά την ημικρανία, την αϋπνία και το άγχος.
Η θεραπεία λειτουργεί αναζωογονητικά στο πνεύμα, με ευεργετικό σύμμαχο ένα χλιαρό θεραπευτικό έλαιο,
εμπλουτισμένο με βότανα. Συνδυάστε το με τη θεραπεία APIVITA Foot Ritual για μια full body ολοκληρωμένη
περιποίηση!

Setrachos River Massage | 55 minutes
Become one with nature with this stretch massage treatment, performed outdoors in a private curtained
pavilion to the tranquil sound of the Setrachos river and the gentle aromatic breeze of the Marathasa
valley. Hands, feet & elbows are used to free tension stored in the body, leaving you completely refreshed
and rejuvenated.
Μια θεραπεία μασάζ που πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο και σας προσκαλεί να γίνετε
ένα με τη φύση. Αφεθείτε στην περιποίηση των ειδικών που φροντίζουν τα χέρια, τα πόδια και τους αγκώνες σας
όση ώρα χαλαρώνετε υπό τον ήχο του ποταμού Σετράχου και αναδύονται αρώματα από την κοιλάδα της
Μαραθάσας. Όλη η ένταση του σώματος εξαφανίζεται κι εσείς νιώθετε πιο ανανεωμένοι και αναζωογονημένοι
από ποτέ!

Tro o d o s Ho t s t o ne Mas s ag e | 85 minutes
An indulgent and deeply relaxing massage using hot volcanic stones and plant-derived oils to rebalance energy.
Μια άκρως χαλαρωτική θεραπεία μασάζ με ζεστές ηφαιστιογενείς πέτρες, οι οποίες συμβάλλουν στο να
εξαλειφθούν όλοι οι μυϊκοί πόνοι. Σας χαρίζει μια οικεία αίσθηση πλήρους ηρεμίας και πνευματικής αρμονίας.
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MYRIANTHOUSA

EXPERIENCES

M y r i a n t h o u s a H y d r o t h e r a p y & T h e r m a l S u i t e s | 2 h o u r s | H a l f D ay | Fu l l D ay
The perfect place to embark on your spa journey. Follow our recommended treatment paths in the Hydrotherapy and Thermal Suites for maximum beneﬁt
and enjoyment. Enjoy the view across the valley from the bubbles and massage jets of the hydrotherapy pool, then experience the timeless tradition of
a sauna-sanarium and herbal steam to further relax your muscles. An invigorating session in the snow cabin with views of the mountains will rapidly cool
your body, exciting your senses and refreshing your mind. Includes robe, towel and slippers.
All treatments of at least 55min include one hour's complimentary use of the thermal suites.
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Η ιδανική αφετηρία για ένα μαγευτικό ταξίδι στην εμπειρία του spa. Ξεκινήστε με τις ευεργετικές προτεινόμενες θεραπείες στις ειδικά διαμορφωμένες σουίτες υδροθεραπείας
και θερμοθεραπείας. Όση ώρα απολαμβάνετε τα ευεργετικά αποτελέσματά τους και χαλαρώνετε στην πισίνα, η θέα της κοιλάδας σάς συντροφεύει… Συνεχίστε βιώνοντας
τη διαχρονική εμπειρία της σάουνας-σανάριουμ και του ατμόλουτρου με βότανα που συμβάλλουν στην πλήρη χαλάρωση των μυών. Ολοκληρώστε το… ταξίδι με μια
αναζωογονητική επίσκεψη στην Καμπίνα Χιονιού με θέα τις βουνοπλαγιές και χαρίστε στον εαυτό σας μια αυθεντική εμπειρία χαλάρωσης για το σώμα και το πνεύμα.
Στις παροχές περιλαμβάνονται: μπουρνούζι, πετσέτα και παντόφλες.
Όλες οι θεραπείες 55 λεπτών και άνω περιλαμβάνουν δωρεάν χρήση για μία ώρα των σουίτων υδροθεραπείας και θερμοθεραπείας.

MYRIANTHOUSA

EXPERIENCES

Kalopanayiotis Mud Experience - for one or two - | 40 minutes
Our mud experience takes place in a private mosaic steam chamber where pots of mud infused with
theouxa water await you. After applying the mud to your body, face and scalp, sit back and relax whilst
the mud works its healing properties on your skin. During this time you will hear gentle music and
occasionally steam will ﬁll the room to keep the mud soft and pliable. At these times you can work the
mud over your body. Towards the end of the session an overhead water mist is released and after this an
overhead shower signals that it is time to remove the mud.
Please note this treatment is conducted without a therapist

Μια μοναδική εμπειρία λασποθεραπείας που πραγματοποιείται σε έναν ιδιαίτερο χώρο: Ένα ιδιωτικό δωμάτιο
ατμού σάς υποδέχεται με σκεύη γεμάτα λάσπη εμποτισμένη με θειούχο νερό. Αλείψτε τη λάσπη στο σώμα, στο
πρόσωπο και το κεφάλι σας και αφήστε την να δράσει ευεργετικά χάρη στις εξαιρετικές ιαματικές της ιδιότητες.
Χαλαρώστε υπό τους ήχους lounge μουσικής όση ώρα ο ατμός απελευθερώνεται διατηρώντας τη λάσπη εύπλαστη
και μαλακή. Επαναλάβετε την επάλειψη σε όλο το σώμα… Η θεραπεία ολοκληρώνεται όταν απελευθερώνονται
υδρατμοί και όταν το ντους σάς ενημερώσει πως πρέπει να αφαιρέσετε τη λάσπη.
Υπογραμμίζεται πως η θεραπεία πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία θεραπευτή.

K ing of Soli Bath Ritual - for one or two - | 55 minutes
Bathe like the ancient Cypriot Kings of Soli with this luxurious bath ritual. Begin with a soak in the massage
bath with your choice of essential oils, minerals or theouxa water, and allow the strategically placed air and
water jets to stimulate your muscles while you fully relax. Finish with an indulgent aloe wrap and massage.
Ζήστε την απόλυτη… αρχέγονη εμπειρία: Βιώστε την πολυτελή τελετουργία ενός μυστικιστικού μπάνιου όπως αυτό που
απολάμβαναν οι αρχαίοι Βασιλείς των Σόλων. Ξεκινήστε χαλαρώνοντας στο υδρομασάζ με αιθέρια έλαια της αρεσκείας
σας και μεταλλικό ή θειούχο νερό και απολαύστε την τόνωση μυών που προσφέρουν οι πίδακες αέρα και νερού.
Ολοκληρώστε με μια απολαυστική επάλειψη με αλόη και μασάζ και νιώστε την έννοια της… βασιλικής περιποίησης.

T he ouxa Jou r ney | 85 minutes
This natural therapeutic treatment has been enjoyed over centuries for its healing and restorative
properties. Begin with a thermal mud wrap infused with theouxa water from the natural springs of
Kalopanayiotis to detoxify and replenish the skin. Follow this with an individual steam bath with chromotherapy to relax the mind. Finally, immerse yourself in a private whirlpool enriched with theouxa water to
cleanse, relieve tiredness and leave you feeling completely rejuventated.
Μια φυσική θεραπευτική περιποίηση με μακραίωνη ιστορία, διάσημη για τα ιαματικά και αναρρωτικά της οφέλη.
Ξεκινήστε με ένα περιτύλιγμα ιαματικής λάσπης, ενισχυμένης με θειούχα νερά από τις φυσικές πηγές του
Καλοπαναγιώτη το οποίο χαρίζει πλήρη αποτοξίνωση και αναδόμηση στο δέρμα. Συνεχίστε με ατομικό ατμόλουτρο
με βάση τη χρωματοθεραπεία χαλαρώνοντας το μυαλό και το πνεύμα. Ολοκληρώστε βουτώντας στο ιδιωτικό σας
Jacuzzi ενισχυμένο με θειούχο νερό που σας χαρίζει απόλυτη καθαρότητα, ξεκούραση και μοναδική ανανέωση.
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MYRIANTHOUSA

EXPERIENCES

Spa Suite Ritual - for two - | 2 hours
An indulgent ritual for two in our private treatment suite with outdoor whirlpool. Begin your treatment with a Mediterranean Skin Food
Express facial, followed by a choice of Myrianthousa Body Detox or Aromatherapy Massage. Alternatively, select the Apivita Myrianthousa
Signature treatment, Orchard Escape. After your treatments, relax and enjoy the view of the mountains from the private outdoor whirlpool,
infused with theouxa spring healing water from the natural springs of Kalopanayiotis. A glass of sparkling wine and fresh fruit in season
completes your wellness journey. A perfect experience for couples with a special occasion to celebrate.
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Μια συγκλονιστική εμπειρία για δύο άτομα που θέλουν να γιορτάσουν μια ειδική περίσταση ή απλά θέλουν να… κακομάθουν τον εαυτό τους.
Η ιδιαίτερη τελετουργία αρχίζει στην πολυτελή σουίτα με έναν άμεσο καθαρισμό προσώπου Mediterranean Skin Food Express και συνεχίζεται με
αποτοξίνωση σώματος ή μασάζ Αρωματοθεραπείας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την ειδική θεραπεία Orchard Escape που σχεδίασε η APIVITA
αποκλειστικά για το Myrianthousa Spa. Ύστερα από τις ιδιαίτερες αυτές θεραπείες μπορείτε να χαλαρώσετε στο ιδιωτικό υπαίθριο Jacuzzi
εμπλουτισμένο με ιαματικό θειούχο νερό από τις φυσικές πηγές του Καλοπαναγιώτη, απολαμβάνοντας την απαράμιλλη θέα του βουνού και
συνοδεύοντας τη στιγμή με ένα ποτήρι αφρώδη κρασί και φρέσκα φρούτα. Ένα υπέροχο ταξίδι ευεξίας με προορισμό την απόλυτη χαλάρωση!

MYRIANTHOUSA

EXPERIENCES

Night Spa Journey - for two - | 4 hours
For an unforgettable personal experience, enjoy late-night access to Myrianthousa Spa
until the clock strikes midnight.
The Night Spa experience includes:
ēƎ !(+)!Ǝ0!Ǝ.%01(Ǝ,.%+.Ǝ0+Ǝ5+1.Ǝ0.!0)!*0
ēƎ /!Ǝ+"Ǝ0$!Ǝ 5 .+0$!.,5Ǝ* Ǝ$!.)(Ǝ1%0!/ĎƎ%*(1 %*#Ǝ/1*Ĩ/*.%1)Ď
herbal steam, snow cabin and experience showers
ēƎ Ǝ0.!0)!*0Ǝ+"Ǝ5+1.Ǝ$+%!Ǝ".+)Ǝ+1.Ǝ/!(!0! Ǝ)!*1ƎĴüü)%*/ĵƎ%*Ǝ0$!Ǝ,.%20!
Spa Suite with candle-lit outdoor whirlpool
ēƎ %*%*#Ǝ1* !.Ǝ0$!Ǝ/0./Ǝ+*Ǝ0$!Ǝ,Ǝ!..!
ēƎ Ǝ+00(!Ǝ+"Ǝ5,.%+0Ǝ3%*!
%#$0Ǝ,Ǝ)1/0Ǝ!Ǝ++'! Ǝ0Ǝ(!/0Ǝ+*!Ǝ 5Ǝ%*Ǝ 2*!čƎ
The Night Spa Journey begins at 8:00 p.m. and ends at midnight.

Εάν αναζητάτε μια εντελώς ανατρεπτική εμπειρία, επιλέξτε μια αξέχαστη βραδινή
απόδραση στο Myrianthousa Spa.
Το… ραντεβού δίνεται στις 8 το βράδυ και το ταξίδι τελειώνει λίγο πριν τα μεσάνυχτα!
Το Νυχτερινό Σπα περιλαμβάνει:
• Μία ιδιαίτερη τελετουργική υποδοχή με τσάι πριν τη θεραπεία σας.
• Πρόσβαση στις Σουίτες Υδροθεραπείας και Θερμοθεραπείας, συμπεριλαμβανομένης
της σάουνα/σανάριουμ, ατμόλουτρου με βότανα, δωματίου με χιόνι και των ειδικά
διαμορφωμένων τονωτικών ντους.
• Θεραπεία της δικής σας επιλογής (διάρκειας 55 λεπτών) σε ιδιωτική σουίτα
και μπάνιο στο εξωτερικό Jacuzzi υπό το φως των κεριών.
• ∆είπνο κάτω απ’ τα αστέρια στη μαγευτική βεράντα του spa.
• Ένα μπουκάλι Κυπριακό κρασί.
Η κράτηση για το Νυχτερινό Σπα πρέπει να γίνει τουλάχιστον μια μέρα πριν.
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Nail Spa
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Pedicures

Manicures

Express Pedicure

Express Manicure

25 minutes

25 minutes

Soak, cuticle care, ﬁle, shape and polish.

Soak, nail ﬁle, cuticle treatment, shape and polish.

Μια ολοκληρωμένη περιποίηση που περιλαμβάνει ενυδάτωση,
φροντίδα των άκρων, λιμάρισμα, σχήμα και polishing.

Εντατικό μανικιούρ που περιλαμβάνει ενυδάτωση, φροντίδα
των άκρων, λιμάρισμα, σχήμα και polishing.

Spa Pedicure

Spa Manicure

55 minutes

55 minutes

For perfect feet and toes. Includes soak, nail ﬁle
and shape, cuticle treatment, exfoliation, relaxing
foot massage, moisturiser and polish.

Indulge your hands with a full manicure.
Includes nail ﬁle and shape, cuticle treatment,
exfoliation, relaxing hand and lower arm massage, polish

Η ιδιαίτερη θεραπεία για τέλεια άκρα. Περιλαμβάνει ειδική
ενυδάτωση, θεραπείες για πετσάκια, απολέπιση, χαλαρωτικό
μασάζ, ενυδάτωση και coloring.

Ολοκληρωμένη περιποίηση χεριών με ιδιαίτερη φροντίδα.
Περιλαμβάνει ειδική ενυδάτωση, θεραπείες για πετσάκια,
σχήμα στα νύχια, απολέπιση, χαλαρωτικό μασάζ σε χέρια
και βραχίονες, ενυδάτωση και coloring.

Luxury Pedicure

Luxury Manicure

70 minutes

70 minutes

This multi-sensory foot treatment includes all the
elements of our Spa Pedicure with the added luxury
of a herbal compress massage.

This soothing hand treatment combines
all the elements of the Spa Manicure
with the luxury of a herbal compress massage.

Μια θεραπεία ποδιών που αναστατώνει όλες τις αισθήσεις:
Περιλαμβάνει όλες τις ειδικές θεραπείες περιποίησης νυχιών
και σας κακομαθαίνει με μια extra πολυτέλεια: Μασάζ ποδιών
με πουγκιά εμποτισμένα με βότανα του βουνού.

Καταπραϋντική θεραπεία για χέρια συνδυάζει όλα τα στοιχεία
της περιποίησης νυχιών με την επιπρόσθετη πολυτέλεια ενός
μασάζ χεριών με πουγκιά εμποτισμένα με βότανα του βουνού.

A surcharge will be made for Gels, French Polish, Nail Art and Gel Removal. Please consult the Nail Spa.
Επιπλέον χρέωση για τζελ, γαλλικό, σχέδια και αφαίρεση τζελ. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Nail Spa.
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Guest Fees
All treatments of at least 55 min include one hour's
complimentary use of the Myrianthousa hydrotherapy and
thermal suites. Otherwise, guests may purchase a two-hour,
half day or full day pass to these areas.
Arrive early
We recommend arriving at least half an hour prior to your
appointment to allow for check-in, changing and a tour of
the amenities. If you are late for your appointment, your
service will still end as scheduled so that our next guest
may begin their treatment on time.
Attire
We provide a private locker, robes, towels, slippers and
disposable underwear. Bathing suits are required in the
Hydrotherapy and Thermal Suites. Undergarments may be
worn during your spa treatment if it increases your comfort
level. However, we operate a strict draping policy for your
privacy.
Cancellations and no-shows
Please inform the Spa of any cancellation or rescheduling
of your appointment at least 24 hours in advance,
otherwise a 50% cancellation fee will be charged. No shows
will be charged the full amount of the treatment.

Children
Guests must be 16 years or older to use the thermal cabins.
Children 8 to 15 must be accompanied by a paying adult
(maximum two children per adult) and be supervised and
well-behaved at all times. Services and amenities are not
available to children younger than 8 years old.
Gender preference
Should you have a gender preference for your treatment
provider, please state this at the time of booking.
Preferences are based on availability and are not
guaranteed. All therapists are trained professionals who will
properly drape you throughout your treatment.
Mobile phone usage
To respect a peaceful experience for everyone, the use of
mobile phones is not permitted in the spa.

Payment and Prices
Payments are accepted in cash,
by credit card or charged to your room. Myrianthousa Spa
reserves the right to modify its prices or services without
prior notice.

Personal Belongings
Lockers are provided for your personal belongings. We
regret that we cannot be held responsible for lost or
damaged items.
It is advisable not to bring any valuables to the Spa.
Pregnancy
Please inform the staff if you are pregnant prior to
scheduling your treatment. Facials, head, hand and foot
treatments are available for pregnant women. It is our
policy not to offer body treatments to those who are
pregnant.
Quiet Policy
Myrianthousa Spa operates a quiet policy to maximise
relaxation for all. Guests are requested to keep noise to a
minimum throughout the spa.
Smoking
Myrianthousa Spa operates a strict non-smoking policy in
all areas.

όροι & κανονισμοί
Xρεώσεις
Όλες οι θεραπείες διάρκειας τουλάχιστον 55 λεπτών
περιλαμβάνουν μία ώρα χρήση των Σουίτων Υδροθεραπείας
και Θερμοθεραπείας. Οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν
πρόσβαση για δύο ώρες, μισή μέρα ή ολόκληρη μέρα.
Ελάτε νωρίτερα!
Σας προτείνουμε να έρθετε τουλάχιστον μισή ώρα πριν το
ραντεβού σας για να ενημερώσετε τη ρεσεψιόν, να αλλάξετε
ρούχα και να εξερευνήσετε το χώρο. Αν αργήσετε για το
ραντεβού σας, η θεραπεία σας θα λήξει στον
προγραμματισμένο από πριν χρόνο ώστε ο επόμενος πελάτης
να αρχίσει τη θεραπεία του χωρίς καθυστέρηση.
Αμφίεση
Προσφέρουμε ιδιωτικό ντουλάπι, μπουρνούζι, πετσέτα,
παντόφλες και εσώρουχα μιας χρήσης. Το μαγιό είναι
απαραίτητο για τις Σουίτες Υδροθεραπείας και
Θερμοθεραπείας. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να αφήσετε τα
εσώρουχά σας κατά τη διάρκεια της θεραπείας spa. Σε κάθε
περίπτωση, εφαρμόζουμε αυστηρή πολιτική κάλυψης των
ευαίσθητων περιοχών του σώματος ώστε να διαφυλάσσεται η
ιδιωτικότητά σας.
Ακυρώσεις και μη προσέλευση
Ενημερώστε το Σπα για τυχόν ακύρωση ή αναβολή του
ραντεβού σας, τουλάχιστον με προειδοποίηση 24 ωρών,
διαφορετικά θα χρεωθείτε το 50% της τιμής. Σε περίπτωση
που δεν προσέλθετε για το ραντεβού σας, θα χρεωθείτε
ολόκληρο το ποσό της θεραπείας.

Παιδιά
Οι καμπίνες θερμοθεραπείας προσφέρονται για χρήση από
άτομα 16 χρόνων και άνω. Παιδιά ηλικίας 8 με 15 πρέπει να
συνοδεύονται από έναν ενήλικα (όριο: δύο παιδιά ανά
ενήλικα), να εποπτεύονται διαρκώς και να συμπεριφέρονται
σωστά. Οι υπηρεσίες και εγκαταστάσεις μας δεν
προσφέρονται σε άτομα κάτω των 8 ετών.
Προτίμηση φύλου θεραπευτή
Σε περίπτωση που προτιμάτε να επιλέξετε το φύλο του
θεραπευτή σας, δηλώστε το τη στιγμή της κράτησης. Οι
προτιμήσεις, παρόλα αυτά, ικανοποιούνται αναλόγως
διαθεσιμότητας. Όλοι οι θεραπευτές είναι καταρτισμένοι
επαγγελματίες που θα καλύπτουν ευάρμοστα το σώμα σας
καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας.
Χρήση κινητού
Προκειμένου να απολαύσουν όλοι οι πελάτες μας μια γαλήνια
εμπειρία, η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται στο σπα.
Πληρωμή και τιμές
Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά, πιστωτική κάρτα ή με
χρέωση του δωματίου σας. Το Myrianthousa Spa διατηρεί το
δικαίωμα να τροποποιήσει τιμές ή υπηρεσίες χωρίς
προειδοποίηση.

Προσωπικά αντικείμενα
Προσφέρουμε ατομικά ντουλάπια για τα προσωπικά σας
αντικείμενα. ∆υστυχώς δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν
απώλεια ή βλάβη των αντικειμένων αυτών. Είναι προτιμότερο
να μην έχετε πολύτιμα αντικείμενα κατά την επίσκεψή της.
Εγκυμοσύνη
Αν είστε έγκυος, ενημερώστε το προσωπικό πριν
προγραμματίσετε τη θεραπεία σας.
Οι καθαρισμοί προσώπου και τα μασάζ κεφαλής, χεριών
και ποδιών είναι κατάλληλα για τις έγκυες. Με βάση την
πολιτική μας, δεν προσφέρουμε θεραπείες σώματος
σε έγκυες.
Πολιτική ησυχίας
Το Myrianthousa Spa εφαρμόζει πολιτική ησυχίας για
μεγιστοποίηση της χαλάρωσης. Οι πελάτες καλούνται να
διατηρούν τα ελάχιστα επίπεδα θορύβου σε όλους τους
χώρους του Σπα.
Κάπνισμα
Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους
του Myrianthousa Spa.
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Kalopanayiotis, Cyprus
T: +357 22 952444
F: + 3 5 7 2 2 9 5 2 45 3
E-mail: info@casalepanayiotis.com

Spa Reservations:
T: + 3 5 7 2 2 0 2 4 3 5 5
E-mail: info@myrianthousa.com
www.myrianthousa.com

Myrianthousa Spa
is operated by

