
 
 

• Παρακαλείστε όπως φθάνετε στο χώρο του SPA 15 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης της θεραπείας σας, ώστε
   να αποφεύγεται η μείωση της διάρκειάς της. Θεραπείες που δεν ακυρώνονται 24 ώρες πριν, θα χρεώνονται
   κανονικά. 

• Θα πρέπει να συμπληρώσετε Ιατρικό Ερωτηματολόγιο πριν αρχίσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Στο χώρο
  δεν επιτρέπεται η χρήση των εγκαταστάσεων σε περίπτωση εγκυμοσύνης  και καρδιακών παθήσεων .

• Σας παρέχουμε ντουλάπι για τα προσωπικά σας αντικείμενα, μπουρνούζι, πετσέτες, παντόφλες και
  σκουφάκι για τα μαλλιά σας. 

• Θα ήταν φρόνιμο να φοράτε μόνο τα εσώρουχα σας ή το μαγιό ανάλογα με την θεραπεία που έχετε.
  Παρέχουμε εσώρουχα μιας χρήσης, τα οποία προμηθεύεστε από τον θεραπευτή σας εάν χρειαστεί. Εάν η
  θεραπεία σας σχετίζεται με το νερό είναι απαραίτητο να κάνετε ένα ντους πριν και να φοράτε το μαγιό σας.

• Για την ασφάλεια και την άνεσή σας θα σας προτείναμε να αφήνετε τα πολύτιμα προσωπικά σας αντικείμενα
  στο σπίτι. Ντουλάπια παρέχονται αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή χάσιμο των
  προσωπικών σας αντικειμένων.

• Κατά την διάρκεια των θεραπειών παρακαλείστε να ενημερώνετε τους θεραπευτές εάν νιώθετε βολικά ή
  άβολα, πολύ ζέστη ή πολύ κρύο, εάν η πίεση είναι πολύ χαλαρή ή όχι. Η άνεσή σας και η φροντίδα σας είναι
  πολύ σημαντική για εμάς και σε προτεραιότητα.

• Τα κινητά τηλέφωνα και οι λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές απαγορεύονται μέσα στα δωμάτια των θεραπειών
   και στο χώρο της πισίνας θαλασσοθεραπείας. Είναι η ώρα όπου το μυαλό και το σώμα σας θα πρέπει να 
   απελευθερώσουν όλες τις έγνοιες, την κούραση και το άγχος της ημέρας.

• Στο Divani Apollon Spa & Thalasso δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

• Επειδή ενδιαφερόμαστε για την υγεία σας και την ομορφιά σας, όπως επίσης και για το περιβάλλον σας, 
   στις εγκαταστάσεις του κέντρου θαλασσοθεραπείας, απαγορεύεται το κάπνισμα καθώς επίσης και η χρήση   
   του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

• Η πισίνα θαλασσοθεραπείας πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή      
   προγραμμάτων θαλασσοθεραπείας, υδρομασάζ και χαλάρωσης. 

• Όλες οι επισκέψεις στην πισίνα γίνονται με προκαθορισμένα ραντεβού, διάρκειας μίας ώρας και με
   συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων.

• Παρακαλούμε να  σέβεστε  την χαλαρωτική και ήρεμη ατμόσφαιρα του SPA καθώς και  την ιδιωτικότητα 
   των άλλων επισκεπτών. Για να διασφαλίσουμε ότι όλοι απολαμβάνουν την εμπειρία τους στο χώρο μας,
   συνιστούμε να μοιράζεστε τους δημόσιους χώρους με σεβασμό και να ενεργείτε με διακριτικό και ήσυχο
   τρόπο. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς του Spa μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της
   πρόσβασής σας στις εγκαταστάσεις.

• Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν τηρεί τον κανονισμό λειτουργείας του  Divani Apollon Spa & Thalasso, 
   η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τον διαγράψει άμεσα. Στην περίπτωση αυτή  το ποσό της συνδρομής   
   που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

• ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  
   Δευτέρα - Παρασκευή   10:00 πμ. – 10:00 μμ
   Σάββατο & Κυριακή      10:00πμ - 7:00μμ

• Δευτέρα με Παρασκευή το γυμναστήριο λειτουργεί 
8:00 πμ. - 10:00 μμ και Σάββατο & Κυριακή 10:00 πμ - 7:00 μμ. 
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