
Κλείσε τώρα τηλεφωνικά το ραντεβού σου µε την νέα mobile spa on-
demand υπηρεσία µας  για όποια θεραπεία ενδιαφέρεσαι. 

Κάλεσε τώρα στο +30 210 700 5000

MOBILE SPA 
ON - DEMAND

Επίθετο 

Όνοµα 

Αρ. Δωµατίου

ΓΙΑ ΚΑΘΕ MAΣΑΖ
ΑΠΟ 45' & ΠΑΝΩ

Eναλλακτικά σκάναρε τον QR κωδικό µας εδώ. 

Για ευεξία όλο το χρόνο! 
Κράτησε για πάντα, τις δικές σου SPA αναµνήσεις, µε ένα κλικ στο 
aegeospascosmetics.gr.

COSMETICS
E-SHOP

Κλείσε τώρα το ραντεβού σου 
ανέπαφα, γρήγορα και µε ασφάλεια. 
Επισκέψου τώρα το 
hotels.aegeospas.gr, βρες το 
ξενοδοχείο σου και κλείσε άµεσα το 
ραντεβού σου online! 
Εναλλακτικά, σκάναρε εδώ τον QR 
κωδικό µας. 

ONLINE 
BOOKING 

15' + ΔΩΡΕΑΝ

Η εταιρεία έλαβε την διάκριση  
“European Luxury Spa Group 
2019”στα World Spa Luxury 
Awards. 

Δίκτυο πάνω από 270 κέντρα 
ευεξίας στην Ελλάδα, τη 
Βουλγαρία, την Κύπρο και την 
Κροατία .

Πάνω από 1.500 εργαζόµενους.

25 χρόνια εµπειρίας στο ευ ζην και 
τη διαχείριση κέντρων ευεξίας.

Leader της ελληνικής αγοράς.

AEGEO 
SPAS

Η Aegeo Spas αναλαµβάνει την 
πλήρη αποκατάσταση των Ρώσων 
Κοσµοναυτών µετά την επιστροφή 
τους από το Διεθνή Διαστηµικό 
Σταθµό. 

Spa Welcome Ticket

Spa Welcome 
Ticket



Appelez au +30 210 700 5000

Prenez rendez-vous par téléphone via notre service mobile spa on-
demand et choisissez la thérapie qui vous intéresse. MOBILE SPA 

ON - DEMAND

Prénom

Numéro de chambre

Atteindre le bien-être toute l'année ! 
Gardez en mémoire les bons souvenirs de SPA, en cliquant sur 
aegeospascosmetics.gr.
Alternativement, scannez ici notre code QR. 

COSMETICS
E-SHOP

Prenez rendez-vous dès maintenant 
rapidement et en toute sécurité. 
Visitez hotels.aegeospas.gr, trouvez 
votre hôtel et prenez rendez-vous en 
ligne ! 

Alternativement, scannez ici notre 
code QR. 

ONLINE 
BOOKING 

Réseau de plus de 270 centres de 
bien-être en Grèce, Bulgarie, 
Chypre et Croatie.

Plus de 1.500 employés. 

La société a reçu la distinction 
“European Luxury Spa Group 
2019” aux World Spa Luxury 
Awards. 

25 ans d'expérience au bien-être 
et à la gestion de centres de bien-
être. 

Leader sur le marché grec.

AEGEO 
SPAS

La société Aegeo Spas est 
chargée de la réhabilitation 
totale des cosmonautes russes à 
leur retour de la Station Spatiale 
Internationale.

Spa Welcome Ticket

15' +

GRATUITEMENT 
A TOUT TYPE 
DE MASSAGE 
DE 45' & PLUS Nom

Spa Welcome 
Ticket


