
 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 1η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

3200¤  5800¤

ΚΟΣΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

1  άτομο 2  άτομα*

*μέλη της ίδ ιας οικογένειας

PLATINUM MEMBERS

• 10% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες και τα πακέτα 

• Χρήση γυμναστηρίου - όχι εξατομικευμένη προπόνηση (personal training) 

• Χρήση aerobic classes ή άλλων μαθημάτων που θα οργανωθούν (όχι ιδιαίτερα μαθήματα) 

• Χρήση πισίνας θαλασσοθεραπείας 

• Χρήση steam rooms 

• Χρήση saunas 

• 1 επίσκεψη στον διατροφολόγο το μήνα 

• 1 φορά το μήνα λιπομέτρηση 

• Χρήση κομμωτηρίου 1 φορά το μήνα (κούρεμα ή χτένισμα) 

• 1 Θεραπεία St. Barth Dream Λουτρό υδρομασάζ 1 φορά το μήνα

• 15% έκπτωση σε όλα τα εστιατόρια του Ξενοδοχείου Divani Apollon Palace & Thalasso 
  (πρέπει να πληρώνει το μέλος – εξαιρούνται οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις (π.χ. γαμήλιες) 

• 15% έκπτωση για αγορές σας στην boutique του Spa 

• 10% έκπτωση στις Corporate τιμές δωματίων του Ομίλου Ξενοδοχείων Διβάνη 

• Χρήση γηπέδου τένις 

• Χρήση Εξωτερικών Πισινών (εποχιακή λειτουργία) 

• Δωρεάν Parking

SPA MEMBERSHIP

Τα platinum μέλη του Divani Athens Spa & Thalasso Centre έχουν δικαίωμα χρήσης 
των ακόλουθων υπηρεσιών:



 
 

1850¤  3300¤

ΚΟΣΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

1  άτομο 2  άτομα*

1300¤  2200¤ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

600¤  1000¤ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

*μέλη της ίδ ιας οικoγένειας

EXECUTIVE MEMBERS

SPA MEMBERSHIP

• Χρήση γυμναστηρίου - όχι  εξατομικευμένη προπόνηση (personal training)

• Χρήση aerobic classes ή άλλων μαθημάτων που θα οργανωθούν (όχι ιδιαίτερα μαθήματα) 

• Χρήση πισίνας θαλασσοθεραπείας (όχι εξωτερικών) 

• Χρήση steam rooms 

• Χρήση saunas 

• 1 επίσκεψη στη διαιτολόγο 

• 10% έκπτωση σε όλα τα εστιατόρια του Ξενοδοχείου Divani Apollon Palace & Thalasso  
  (πρέπει να πληρώνει το μέλος – εξαιρούνται οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις (π.χ. γαμήλιες) 

• 10% έκπτωση στις θεραπείες και στα πακέτα θεραπειών 

• 15% έκπτωση για αγορές σας στην boutique του Spa

Για εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν να κάνουν μέλη του Divani Athens Spa & Thalasso Centre

Διευθυντές ή στελέχη της επιχείρησης οι τιμές διαμορφώνονται ως ακολούθως:

3 - 5 άτομα   10% έκπτωση στα membership fees

5 άτομα και άνω  20% έκπτωση στα membership fees

C O R P O R A T E  P O L I C Y

Τα executive μέλη του Divani Athens Spa & Thalasso Centre έχουν δικαίωμα 
χρήσης των ακόλουθων υπηρεσιών:

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 1η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021




