
All therapies are provided with certified therapists from Hotel Spa. 

            
               Cave Spa 
 
Enjoy your stay at Glyfada Riviera to the fullest, with one of our Cave spa treatments. Select 
the desired one and contact our Front Desk to arrange the appointment. Therapies are booked 
by treatment number only. In case of cancellation of any treatment within 2 hrs prior to 
appointment,  cancellation fees apply in full. 

Wellness facilities 

 Treatment type – Είδος Υπηρεσίας 
Duration 

Διάρκεια 

Price 

Τιμή 

 
Hammam or Sauna 

Χαμάμ ή Σάουνα 
60' 50 € 

Massage treatments 

Massage – Θεραπείες σώματος 

Α/Α Treatment type – Είδος Υπηρεσίας 
Duration 

Διάρκεια 

Price 

Τιμή 

1 
Full body 
Χαλαρωτικό σώματος 

60' 80 € 

2 
Athletic 
Αθλητικό  

60' 80 € 

3 
Triple back 
Αυχένα, Πλάτη, Μέση 

60' 80 € 

4 
Leg 
Ποδιών 

60' 80 € 

5 
Face & Head 
Πρόσωπο & Κεφάλι 

60' 80 € 

6 
Reflexology 
Ρεφλεξολογία 

60' 80 € 

7 
Cellulite therapy 
Κυτταρίτιδας 

60' 80 € 

8 
Lymphatic 
Λεμφικό 

60' 80 € 

9 
Pregnancy 
Χαλαρωτικό για Εγκύους 

60' 80 € 

 
 
 



All therapies are provided with certified therapists from Hotel Spa. 

Beauty treatments – θεραπείες ομορφιάς 

10 
Facial (anti-age / rejuvenation) 
Περιποίηση προσώπου (αντιγήρανση / αναζωογόνηση) 

60' 90 € 

11 
Make up (day) 
Μακιγιάζ (ημέρα) 

60' 80 € 

12 
Make up (formal) 
Μακιγιάζ (επίσημο/βραδινό) 

45'-60' 80 € 

Waxing - Αποτρίχωση 

Α/Α Treatment type – Είδος Υπηρεσίας 
Duration 

Διάρκεια 

Price 

Τιμή 

13 
Upper lip (only in combination with another treatment) 

Άνω χείλος (συνδυαστικά με άλλη θεραπεία) 
10' 25 € 

14 
Arm (only in combination with another treatment) 

Χεριών (συνδυαστικά με άλλη θεραπεία) 
20' 35 € 

15 
Armpit (only in combination with another treatment)  

Μασχάλη (συνδυαστικά με άλλη θεραπεία) 
10' 20 € 

16 
Tummy (only in combination with another treatment) 

Κοιλιά (συνδυαστικά με άλλη θεραπεία) 
10' 14 € 

17 
Half leg (only in combination with another treatment) 

Μισό πόδι (συνδυαστικά με άλλη θεραπεία) 
30' 40 € 

18 
Full leg (only in combination with another treatment) 

Ολόκληρο πόδι (συνδυαστικά με άλλη θεραπεία) 
60' 55 € 

19 
Bikini (only in combination with another treatment) 

Μπικίνι (συνδυαστικά με άλλη θεραπεία) 
20' 35 € 

20 
Full leg & Bikini (only in combination with another treatment) 

Ολόκληρο πόδι & Μπικίνι (συνδυαστικά με άλλη θεραπεία) 
80' 60 € 

21 
Back wax (only in combination with another treatment) 

Πλάτη (συνδυαστικά με άλλη θεραπεία) 
30' 45 € 

22 
Chest wax (only in combination with another treatment) 

Στήθος (συνδυαστικά με άλλη θεραπεία) 
30' 45 € 

 
 
 

Hair styling 

Α/Α Treatment type – Είδος Υπηρεσίας 
Duration 

Διάρκεια 

Price 

Τιμή 

23 
Blow dry 
Απλό Χτένισμα 

30'-40' 55 € 

24 
Formal hair styling 
Επίσημο Χτένισμα 

60'-80' 75 € 

 
 



All therapies are provided with certified therapists from Hotel Spa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manicure & Pedicure 

Α/Α Treatment type – Είδος Υπηρεσίας 
Duration 

Διάρκεια 

Price 

Τιμή 

25 
French semi-permanent manicure 
Ημι-μόνιμο γαλλικό μανικιούρ 

45' 70 € 

26 
Semi-permanent manicure 
Ημι-μόνιμο μανικιούρ 

45' 70 € 

27 
Semi-permanent removal (only in combination with nail 

treatment) 
Αφαίρεση ημι-μόνιμο (συνδυαστικά με άλλη θεραπεία) 

10' 25 € 

28 
Classic Pedicure 
Πεντικιούρ 

45' 75 € 

 

 
 
 
 
 
 

  

Treatment packages – Πακέτα θεραπειών 

Α/Α Treatment type – Είδος Υπηρεσίας 
Duration 

Διάρκεια 

Price 

Τιμή 

29 
Full body relaxing massage 

Χαλαρωτικό μασάζ όλο το σώμα 
120' 120 € 

30 

Double therapy massage 
(combination of any 2 massage therapies) 

Διπλή θεραπεία μασάζ 
(συνδυασμός 2 ειδών θεραπειών μασάζ) 

90' 110 € 

31 

Beautiful body massage package 
(Cellulite therapy, Lymphatic & Full body massage) 

Πακέτο μασάζ Όμορφο Σώμα 
(θεραπεία κυτταρίτιδας, λεμφικό & χαλαρωτικό μασάζ σώματος) 

120' 140 € 

32 
3 Guests’ full body package 

Πακέτο χαλαρωτικού μασάζ για 3 Άτομα μαζί 
60' x 3 170 € 

33 

Couples package 
(full body massage & facial treatment) 

Πακέτο για Ζευγάρια 
(χαλαρωτικό μασάζ σώματος & θεραπεία προσώπου) 

90' x 2 160 € 



All therapies are provided with certified therapists from Hotel Spa. 

34 

Aphrodite beauty package 
(facial treatment, day make-up, neck/shoulder massage) 

Ομορφιά Αφροδίτης 
(θεραπεία προσώπου, μακιγιάζ μασάζ λαιμού/ώμου) 

100' 120 € 

35 

Smooth skin wax package 
(upper lip, arms, tummy, full leg, bikini & leg massage) 

Πακέτο αποτρίχωσης Απαλό Δέρμα 
(άνω χείλος, χέρια, κοιλιά, ολόκληρο πόδι, μπικίνι & μασάζ ποδιών) 

130' 150 € 

36 

Nail package 
(arm & hand massage, polish & semi-permanent removal, classic 

French/semi-permanent manicure and classic pedicure) 

Πακέτο Νυχιών 
(μασάζ χεριών, αφαίρεση βερνικιού & ημι-μόνιμου, κλασσικό 

γαλλικό/ημι-μόνιμο μανικιούρ & κλασσικό πεντικιούρ) 

120' 140 € 

37 

Formal event package 
(neck & shoulder massage, formal make-up, semi-permanent removal, 

classic French/semi-permanent manicure) 

Πακέτο για Επίσημη Εκδήλωση 
(μασάζ λαιμού & ώμου, επίσημο μακιγιάζ, αφαίρεση ημι-μόνιμου, 

κλασσικό γαλλικό/ημι-μόνιμο μανικιούρ) 

120'-150' 160 € 

 

 

 

 

 

             Reservations must be made, 24 hrs prior to the selected therapy.  
 
For our external guests, a 50% deposit is required, in order to secure the therapy. Therapies 
are booked by treatment number only. In case of cancellation of any treatment within 2 hrs 
prior to appointment,  cancellation fees apply in full. 
 


