
 

 

 

SPA ETIQUETTE 

Ραντεβού και κρατήσεις   

Σας συνιστούμε να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων, ώστε να εξασφαλιστεί η 

ώρα που προτιμάτε και η διαθεσιμότητα της θεραπείας. 

Εξωτερική γραμμή: (+30) 2385440900 

Αποστείλετε το ηλεκτρ. μήνυμα σας:  spa@thelynxresort.gr 

Πριν από την άφιξη 

Σας παρακαλούμε να μην εισέρχεστε στο χώρο του σπα φορώντας τα 

κοσμήματα/ρολόι  σας  . Συνιστάται στους άντρες επισκέπτες να ξυριστούν 

πριν από όλες τις θεραπείες προσώπου για να διασφαλίσουν ότι 

επιτυγχάνονται τα μέγιστα αποτελέσματα. 

 

Κατά την άφιξη σας  

Παρακαλούμε όπως φτάσετε στο White Mist Spa 10 λεπτά πριν από την 

προγραμματισμένη θεραπεία σας για να συμπληρώσετε τη φόρμα πελάτη 

σχετικά με  τον τρόπο ζωής σας. Παρακαλούμε να ενημερώσετε με ένα 

τηλεφώνημα σε περίπτωση καθυστέρησης για προγραμματισμένο ραντεβού 

και εφόσον είναι δυνατόν, θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε τον πλήρη 

χρόνο θεραπείας, αλλά για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον επόμενο 

επισκέπτη, ο χρόνος θεραπείας σας μπορεί να μειωθεί. 
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Κινητά τηλέφωνα                                                                            

Αποφύγετε τη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου στις εγκαταστάσεις του 

White Mist Spa. Διατηρήστε το κινητό σας τηλέφωνο σε αθόρυβη λειτουργία 

καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής σας στο χώρο. 

Κατά την παραμονή σας 

Ξεκινήστε με ένα χαλαρωτικό ντους πριν από οποιαδήποτε θεραπεία, καθώς 

θα προετοιμάσει το δέρμα σας για μέγιστη αποτελεσματικότητα των 

προϊόντων.  Σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα των άλλων 

επισκεπτών μιλώντας χαμηλόφωνα. 

Ενδυμασία σπα 

Μπορείτε να φορέσετε το μπουρνούζι και τις παντόφλες από το δωμάτιο του 

ξενοδοχείου ή μπορούμε να σας τα παρέχουμε στο WHITE MIST SPA. Στους 

υγρούς χώρους επιβάλλεται η χρήση μαγιό. Για τις περιποιήσεις σας 

παρέχουμε την επιλογή εσώρουχων μιας χρήσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

φοράτε το δικό σας. Οι θεραπευτές μας θα χρησιμοποιούν πάντα τεχνικές για 

να σέβονται την ιδιωτικότητά σας. 

Απώλεια ή ζημιά                                                                                       

Το White Mist Spa δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά 

στα προσωπικά σας αντικείμενα. 

Πληρωμή και Πολιτική Ακύρωσης                                            

Πληρωμές με μετρητά ή πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές ή με άμεση 

χρέωση στο δωμάτιο σας. Παρακαλώ , όπως επικοινωνήσετε άμεσα με τη 

ρεσεψιόν του σπα ή του ξενοδοχείου σε περίπτωση ακύρωσης.  Ακύρωση από 

1 εως 2 ώρες πριν το προκαθορισμένο ραντεβού σας, θα χρεώνεστε το 50% 

της επιλεγμένης θεραπείας. Η χρέωση θα γίνεται στο δωμάτιο σας.  Όλα τα 

προπληρωμένα προγράμματα δεν επιστρέφονται και δεν μεταβιβάζονται. 
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Αγορά Κάρτας Δώρου                                                                                 

Οι Κάρτες Δώρου για τις θεραπείες του σπα είναι διαθέσιμες στην Υποδοχή 

του White Mist Spa.  

 

Μπουτίκ White Mist Spa                                                                              

To White Mist Spa είναι υπερήφανο για τις υψηλού επιπέδου θεραπείες που 

παρέχει. Για τη συνέχιση της θεραπείας σας στην άνεση του σπιτιού σας, σας 

προσφέρουμε μια γκάμα προϊόντων  στη Μπουτίκ μας. Οι θεραπευτές μας 

έχουν λάβει υψηλή εκπαίδευση και γνώση και μπορούν να σας 

συμβουλέψουν για τις επιλογές σας. 

 

Ατύχημα και τραυματισμοί                                                                       

Το White Mist Spa δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή τραυματισμούς 

των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις εγκαταστάσεις, 

από μη ορθή τήρηση κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας. 

 

Τιμές                                                                                                             

Όλες οι τιμές που αναφέρονται είναι σε ευρώ και υπόκεινται σε αλλαγή 

οποιαδήποτε στιγμή.  

 

Όρια ηλικίας 

Οι εγκαταστάσεις σπα επιτρέπονται σε άτομα άνω των 16 ετών. Επισκέπτες 

κάτω των 16 ετών, πρέπει να συνοδεύονται από έναν τουλάχιστον ενήλικα . 
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Τρόφιμα και αλκοόλ 

Προσπαθήστε να τρώτε ελαφριά τουλάχιστον μία ώρα πριν από τη θεραπεία. 

Μην πίνετε αλκοόλ πριν από την εμπειρία σπα ή θεραπείας. 

 

Πολιτική γυμναστηρίου 

Για την προσωπική σας ασφάλεια, σας ζητούμε να φοράτε αθλητικά 

παπούτσια. 

 

Ασφάλεια 

Εάν αισθάνεστε αδιαθεσία κατά τη χρήση των εγκαταστάσεων, ενημερώστε 

ένα μέλος του προσωπικού. 


