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SIFNOS HOUSE SPA
In complete harmony with the aura of the island, the Spa of Sifnos House offers an experience of true 
relaxation, well-being and rejuvenation both to hotel tenants and external customers. Enjoy a massage 
or beauty treatment offered by the specialized spa therapist, or, spend long hours in the serenity of the 
beautifully designed Jacuzzi or Turkish Bath areas.

In complete harmony with the aura of the island, the Spa of Sifnos House offers an experience of true relaxation, well-being and rejuvenation both 
to hotel tenants and external customers. Enjoy a massage or beauty treatment offered by the specialized spa therapist, or, spend long hours in the 
serenity of the beautifully designed Jacuzzi or Turkish Bath areas.
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SIFNOS MASSAGE
Μασάζ βασισμένο στην αρμονία των κυμάτων της θάλασσας του Αιγαίου με αργές ρυθμι-
κές κινήσεις για βαθιά χαλάρωση και ξεκούραση όλου του μυϊκού συστήματος. Αφήστε 
να σας ταξιδέψουν τα αρώματα των λουλουδιών της Σίφνου όπως λεβάντα, ανθός πορ-
τοκαλιάς και γιασεμί σε συνδυασμό με ζεστό ελληνικό ελαιόλαδο.

This massage is based on the harmony of the Aegean sea waves  and slow rhythmic movements for deep relaxation of 
the whole muscular system. Let the floral aromas of Sifnos like lavender, orange blossom and jasmine, in combination 
with warm olive oil, carry you away. 

ORIENTAL MASSAGE 
Παραδοθείτε σε μία ιεροτελεστία προερχόμενη από τα βάθη της Ανατολής όπου οι μυ-
ρωδιές από τα μπαχάρια και τα άνθη των λουλουδιών αναμιγνύονται γλυκά με τα αρώμα-
τα του Αιγαίου με σκοπό να σας χαλαρώσουν και να σας ταξιδέψουν, χαρίζοντάς σας την 
απόλυτη ηρεμία. Προτείνουμε να το συνδυάσετε με τη χρήση του ανατολίτικου χαμάμ.

Surrender to a ritual coming from the depths of the East where the essences from herbs and flower blossoms mix 
sweetly with the aromas of the Aegean in order to relax you and take you far away, offering you absolute calmness. We 
suggest to combine it with the oriental Turkish bath..

RELAX MASSAGE 
Ολιστική μάλαξη με μεθυστικά αιγαιοπελαγίτικα αρώματα σε συνδυασμό με ζεστό αμυ-
γδαλέλαιο. Κλείστε τα μάτια, ανακαλύψτε τη μαγεία των αισθήσεων και απολαύστε την 
απόλυτη χαλάρωση. Χαρίστε στον εαυτό σας ένα δώρο ευεξίας και αναζωογόνησης απο-
βάλλοντας το καθημερινό στρες.

Holistic massage with exhilarating Aegean aromas in combination with warm almond oil. Close your eyes, discover 
the magic of senses and enjoy the ultimate relaxation. Offer yourself a gift of wellness and revitalization by getting rid 
of your daily stress.
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AFTER SPORTS MASSAGE (DEEP TISSUE)
Δυνατό θεραπευτικό μασάζ με αιθέρια έλαια τζίντζερ, κα-
νέλλας και καυτής πιπεριάς. Συνδυάζει κινήσεις και τεχνικές 
για ξεμπλοκάρισμα του μυϊκού συστήματος. Χαλαρώνει τη 
μυϊκή ένταση και δρα ευεργετικά στην εξισορρόπηση του 
νευρικού συστήματος μετά από μία έντονη μέρα αθλητικών 
δραστηριοτήτων.

Intensive therapeutic massage with ginger, cinnamon and hot pepper essential 
oils. It combines movements and techniques to unblock the muscular system; it 
relaxes muscular tension and acts beneficially in balancing the nervous system 
after an intense day of sport activities. 

HEAD & BACK MASSAGE
Ειδικές κινήσεις αναζωογόνησης οι οποίες τονώνουν και ξε-
κουράζουν τους πονεμένους και πιασμένους μύες της πλά-
της και του αυχένα. Το μασάζ γίνετε με ζεστό λάδι εμπλουτι-
σμένο με αιθέρια έλαιο από κυπαρίσσι, τζίντζερ, ευκάλυπτο, 
άρκευθο και δεντρολίβανο, διεγείροντας την κυκλοφορία του 
αίματος, αποβάλλοντας το στρες και καταπολεμώντας τους 
πονοκεφάλους.

Special revitalization movements that stimulate and soothe sore and stiff muscles 
on the back and neck. The massage is done with warm oil enriched with cypress, 
ginger, eucalyptus, juniper and rosemary essential oils, stimulating blood circu-
lation, eliminating stress and fighting headaches.
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CAVIAR & ARGAN OIL  
Η απόλυτη αντιγηραντική και συσφικτική θεραπεία. 
Χάρη στις θαυματουργές ιδιότητες που συγκεντρώ-
νει το πολύτιμο χαβιάρι και σε συνδυασμό με τα πο-
λύτιμα συστατικά του Argan Oil και τις ανοδικές κι-
νήσεις μασάζ, επιτυγχάνεται λείανση και ανόρθωση 
της επιδερμίδας χαρίζοντάς σας σας τέλεια λάμψη, 
αναδόμηση και ανάπλαση.

The ultimate anti-aging and firming treatment. Thanks to the miracu-
lous qualities accumulated in precious caviar and combined with the 
valuable components of Argan Oil and upward massage movements, 
this treatment has a smoothing and lifting effect offering your skin per-
fect shine, reconstruction and redevelopment.

MARINE EXTRACTS 
Μοναδική θεραπεία προσώπου η οποία περικλείει 
όλες τις θεραπευτικές ιδιότητες της θάλασσας. Ο 
συνδυασμός των ενεργών συστατικών που μας προ-
σφέρει ο θαλάσσιος βυθός, όπως τα φύκια, μαζί με 
κολλαγόνο και υαλουρονικό οξύ, μας χαρίζουν βα-
θιά θρέψη, λάμψη και ανάπλαση της επιδερμίδας.

Unique facial treatment that includes all the therapeutic characteristics 
of the sea. The combination of active ingredients found in the seabed, 
such as algae, along with collagen and hyaluronic acid ensure deep 
nourishment, shine and rejuvenation for the skin.

AFTER SUN & VITAMIN  
Θεραπεία εμπλουτισμένη με σύμπλεγμα 12 βιταμι-
νών και aloe vera. Βασίζεται στους τρείς βασικούς 
πυλώνες για την υγεία του δέρματος: ενυδάτωση, 
θρέψη και προστασία της επιδερμίδας. Ιδανική για 
ταλαιπωρημένες και αφυδατωμένες επιδερμίδες 
μετά την πολύωρη έκθεση στον ήλιο.
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Treatment enriched with a complex of 12 vitamins and aloe vera. Based on the 
three main pillars for skin health: hydration, nutrition and skin protection. Ideal 
for damaged and dehydrated skin after long exposure to the sun.

MEN’S FACIAL TREATMENT
Εξειδικευμένη θεραπεία ειδικά σχεδιασμένη για τις ανά-
γκες του ανδρικού δέρματος. Ιδανική επιλογή για ταλαι-
πωρημένες και ερεθισμένες επιδερμίδες. Ενυδατώνει, 
ανανεώνει και καταπραΰνει πλήρως την επιδερμίδα, ενώ 
παράλληλα χαρίζει λεία και λαμπερή όψη. 

Specialized treatment specifically designed for the needs of male skin. Suit-
able for damaged and irritated skin. It moisturizes, refreshes and soothes the 
skin completely while giving it a smooth and radiant look.

b o d y  t r e a t m e n t

RITUAL HAMMAM   
Παραδοσιακή συνταγή Μαροκινού χαμάμ που σας ταξιδεύ-
ει στον κόσμο των αισθήσεων της Ανατολής. Περιηγηθείτε 
σε μονοπάτια απαράμιλλης περιποίησης, αναζωογόνησης 
και αποτοξίνωσης. Η τελετουργία ξεκινά με ατμόλουτρο 
που γίνεται με μαύρο σαπούνι από παστά ελιάς και ευ-
κάλυπτο και βοηθά στην αποτοξίνωση και αναζωογόνηση 
του δέρματος. Ακολουθεί βαθύ peeling με το παραδοσι-
ακό γάντι kessa μίας χρήσης και μάσκα λευκού αργίλου. 
Η θεραπεία ολοκληρώνεται με ένα μασάζ από αρωματικά 
λάδια.

Traditional Moroccan hammam recipe that takes you into the world of Eastern 
senses, by traveling you to paths of unparalleled care, rejuvenation and detox-
ification. The ritual begins with a steam bath made of black soap,  olive paste 
and eucalyptus which helps detoxify and revitalize the skin, followed by deep 
peeling with the traditional kessa glove (single use) and white clay mask. The 
treatment ends with a massage of aromatic oils. 

HAMMAM WITH BLACK OLIVE SCRUB
Η θεραπεία ξεκινά μέσα στην καμπίνα του μασάζ με επά-
λειψη μαύρης πάστας ελιάς εμπλουτισμένη με άρωμα 
ευκαλύπτου. Ακολουθεί βαθιά απολέπιση με τη βοήθεια 
του παραδοσιακού γαντιού kessa που καθαρίζει και απο-
τοξινώνει την επιδερμίδα σε βάθος. Το ταξίδι τελειώνει με 
επάλειψη από κρέμα αλόης και ζεστό αρωματικό βούτυρο 
Καριτέ. 

This treatment starts within the massage cabin with a coating of black olive 
paste scented with eucalyptus; then, a profound scrub follows, using the tra-
ditional Kessa glove which cleans and detoxifies the skin in depth. The voyage 
ends with a coating of aloe vera and warm Shea butter.

HONEY & ROYAL JELLY  
Θεραπεία βασισμένη στην περιποίηση του σώματος των 
Αρχαίων Ελλήνων. Ξεκινά με βαθιά απολέπιση του δέρμα-
τος με παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα όπως αλάτι, μέλι 
και βασιλικό πολτό, συνεχίζει με πλούσια μάσκα από θα-
λασσινά φύκια και ολοκληρώνεται με χαλαρωτικό μασάζ 
από ζεστό αμυγδαλέλαιο αρωματισμένο με βανίλια και 
μέλι. 

Therapy based on the body care ritual of Ancient Greeks. It begins with deep 
skin peeling with traditional Greek products such as salt, honey and royal jelly, 
continues with a rich mask of sea algae and is completed with a relaxing 
massage of warm almond oil scented with vanilla and honey.

ALOE THERAPY   
Οι θεραπευτικές, αναπλαστικές και αντιφλογιστικές ηρεμι-
στικές ιδιότητες της αλόης, σε συνδυασμό με τις πλούσιες 
ενυδατικές ιδιότητες του βουτύρου Καριτέ και του μελιού 
παρέχουν μια πλούσια θεραπεία βαθειάς ανάπλασης και 
ενυδάτωσης μετά από πολύωρη έκθεση στον ήλιο.

The healing, regenerative and anti-inflammatory soothing characteristics of aloe 
combined with the rich moisturizing qualities of Shea butter and honey provide 
a rich therapy regeneration and deep hydration after long sun exposur.
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e x e c u t i v e  t r e a t m e n t

ONE-DAY DELUXE SPA 
To SIFNOS HOUSE SPA σας προσφέρει μία μοναδι-
κή εμπειρία διάρκειας 3 ωρών ολοκληρωμένης πε-
ριποίησης και ευεξίας για το πρόσωπο και το σώμα. 
Περιλαμβάνει τις καλύτερες θεραπείες με πολύτιμα 
και ευεργετικά συστατικά ανάλογα με τις ανάγκες 
της επιδερμίδας σας. Η χαλάρωση ξεκινά από το 
αναζωογονητικό Jacuzzi, συνεχίζει με ολοκληρω-
μένη θεραπεία προσώπου και σώματος και ολοκλη-
ρώνεται με αρωματικό μασάζ από ζεστό αμυγδαλέ-
λαιο. Παγωμένη σαμπάνια και φρέσκα φρούτα θα 
σας συνοδεύουν σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. 

SIFNOS HOUSE SPA offers you a unique experience lasting 3 hours 
and 45 minutes of comprehensive care and wellness for the face and 
body. It incorporates the best treatments using the most valuable and 
beneficial ingredients depending on the needs of your skin. Relaxation 
starts from the invigorating Jacuzzi, continues with complete facial and 
body treatment and ends with an aromatic massage of warm almond 
oil. Chilled champagne and fresh fruit will complement ideally this 
unique experience. 
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f a c i l i t i e s

TURKISH BATH 
Ένα λουτρό ατμού με θερμοκρασία 35-45o C και 
100% υγρασία, που σας μεταφέρει στη μαγεία 
της Ανατολής προσφέροντας σας μία αίσθηση 
χαλάρωσης και γαλήνης. Επωφεληθείτε από 
τις θεραπευτικές του ιδιότητες καθώς το χαμάμ  
βοηθάει στην σωστή αιμάτωση του δέρματος, 
αποβάλλει τις τοξίνες από το σώμα και λειτουρ-
γεί ευεργετικά στο αναπνευστικό σύστημα και 
στην επιδερμίδα.

A steam bath with a temperature of 35-45o C and 100% humidity, 
which takes you to the magic of the East by offering you a sense 
of relaxation and serenity. Take advantage of its beneficial char-
acteristics as the Turkish bath supports proper blood supply to 
the skin, eliminates toxins from the body and acts therapeutically 
on the respiratory system and the skin.

JACUZZI
Απολαύστε μια πραγματική εμπειρία μέσα στην 
ειδικά διαμορφωμένη σπηλιά (grotto) αρωμα-
τισμένη με αιθέρια έλαια, η οποία βοηθά στην 
οξυγόνωση των ιστών και προσφέρει τις ευερ-
γετικές ιδιότητες ενός μασάζ μέσω των εκτο-
ξευτήρων νερού που στοχεύουν σε διάφορα 
σημεία του σώματος. Χαλαρώνει τους μύες, τις 
αρθρώσεις και τονώνει την κυκλοφορία του αί-
ματος. 

Enjoy a true experience in the specially shaped cave (grotto) 
scented with essential oils, helping tissue oxygenation and pro-
viding the benefits of a massage through water jets which target 
various parts of the body. It also relaxes the muscles and joints, 
while toning blood circulation.
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π ρ ωτο κο λ λ ο  s pa

Ώρες λειτουργιας 
10.00 π.μ. με 14.00 μ.μ. & 17.00 μ.μ. με 20.00 μ.μ.

ΔιαΔικαςια κατα την αφιξη 
Για να απολαύσετε πλήρως τις εγκαταστάσεις του 
SIFNOS HOUSE SPA συνιστούμε άφιξη 15 λεπτά 
πριν το προγραμματισμένο ραντεβού σας, ενώ πα-
ρακαλούμε όπως έχετε μαζί το μαγιό σας σε περί-
πτωση χρήσης του Hammam ή του Jacuzzi. 

ακυρΏςη ραντεΒου 
Σε περίπτωση ακύρωσης του ραντεβού παρακαλού-
με ενημερώστε μας τουλάχιστον 4 ώρες νωρίτερα. 
Σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε, χρεώνεστε με 
το μισό ποσό της θεραπείας που έχετε επιλέξει.

Παραμονη ςτο χΏρο 
Κατά την διάρκεια της παραμονής σας στο χώρο 
προσφέρονται δροσιστικά ροφήματα. Το SIFNOS 
HOUSE SPA διαθέτει αποδυτήρια με ιδιωτική ντου-
ζιέρα, ασφαλιζόμενα ερμάρια, μπουρνούζι και προ-
ϊόντα προσωπικής περιποίησης. 
Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους 
του spa. 

κρατηςεις  
Οι κρατήσεις γίνονται στη reception του ξενοδοχείου.
Καλέστε μας στο +30 21300 70177 ή +30 6944 
263300 ή στείλτε email στο info@sifnoshouse.com.

s pa  p O L I C Y

WORKING HOURS
10.00 a.m. to 14.00 p.m. & 17.00 p.m. to 20.00 p.m.

CHECK-IN PROCEDURE
To fully enjoy the facilities of SIFNOS HOUS SPA, it is recom-
mended to arrive 15 minutes before your scheduled appoint-
ment. Please bring along your swimsuit in case of use of the 
Hammam or Jacuzzi.

APPOINTMENT CANCELLATION  
In case of appointment cancellation, please let us know min-
imum 4 hours earlier, otherwise you will be charged with half 
of the cost of the therapy you have selected.

TIME OF STAY 
During your stay in the facilities, refreshing drinks and fresh 
fruit will be served. SIFNOS HOUSE SPA offers changing rooms 
with private shower, safe lockers, bathrobes and personal care 
products.
Smoking is not allowed throughout all the spa facilities.

RESERVATIONS 
Spa reservations or appointments through the hotel reception.
Call at: +30 21300 70177 or +30 6944 263300
Or e-mail at: info@sifnoshouse.com
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Kamares, Sifnos 84 003,  Kyklades, Greece 

T. +30 21300 70177  |  F. +30 21300 70157 

E. info@sifnoshouse.com 

www.sifnoshouse.com


