
Ηammam self - administrated / Παραδοσιακό Χαμάμ                                                    45’ - 25 €
When you need relaxing downtime without the touch of the others, communal hammam experience
with self administrated exfoliation with kese and olive oil soap on soft steam heated marble.
Απολάυστε το χαμάμ μόνοι σας, χαλαρώστε κάνοντας απολέπιση με σαπούνι ελαιόλαδου και kese στα ζεστά μάρμαρα.

Κara Sabun                                                                                                                                                     45’ - 39 €
Hammam 30’,traditional kese glove  scrub with black soap.
Επάλειψη σώματος με μαύρο σαπούνι & χαμάμ 30 λεπτά, απολέπιση με kese.

Al Ηammam                                                                                                          1hr - 59 €
Hammam 30’, exfoliation with kese glove 15’, olive soap bubble massage 15’ & hair wash.
Χαμάμ 30’, απολέπιση με γάντι kese 15’, μασάζ με αφρό από σαπούνι ελαιόλαδου 15’ και λούσιμο.

Sultana Ηammam / Σουλτάνα Χαμάμ                                                                      1hr 15’ - 79 €
Hammam 30’, exfoliation with kese glove 15’,olive soap bubble massage 30’ & hair wash.
Χαμάμ 30’, απολέπιση με γάντι kese 15’, μασάζ με αφρό από σαπούνι ελαιόλαδου 30’ και λούσιμο.

Sabun Beldi Morrocan Hammam / Μαροκινό Χαμάμ                                                                   60’ - 59 €
Hammam 20’, black soap coating and exfoliation with kese glove 15’, clay body mask 20’ & hair wash.
Xαμάμ 20’, επάλειψη με μαύρο σαπούνι και απολέπιση με γάντι kese 15', μάσκα σώματος αργίλου 20’ & λούσιμο.

Sultan's Daugher Wedding Hammam / Η προετοιμασία της Νύφης                       1hr 30’ - 129 €
Black soap coating & hammam 30', body exfoliation with kese glove 15', olive soap bubble massage 30 min,
hair wash & chocolate face mask 15΄ (for this ritual we use rose water).
Επάλειψη σώματος με μαύρο σαπούνι & χαμάμ 30',απολεπιση σώματος με γάντι kese 15', μασάζ με αφρό από σαπούνι 
ελαιολάδου 30', λούσιμο, μάσκα προσώπου με σοκολάτα 15' (Σε αυτή την τελετουργία χρησιμοποιούμε ροδόνερο).

Harem                                                                                                              2hr - 147 €
Start with , hammam 30’, exfoliation with kese glove 15’, olive soap bubble massage 15’ & hair wash,
continue with  60 min ,chocolate body wrap, that regenerates your skin, while a back massage releases tension & stress.
Ξεκινήστε με Χαμάμ 30’, απολέπιση με γάντι kese 15’, μασάζ με αφρό από σαπούνι ελαιόλαδου 15’ και λούσιμο,
για την συνέχεια απολαύστε, για 60’ ένα αρωματικό περιτύλιγμα σοκολάτας σε συνδυασμό με ένα anti-stress
μασάζ στη πλάτη για χαλάρωση.

Guzellik                                                                                                                     2hr 15' - 167 €
Hammam 30’, exfoliation with kese glove 15’,olive soap bubble massage 30’ & hair wash, restore your strength
with athletic or relaxing massage 30΄and replenish your skin with a 30΄ facial rich in vitamins and antioxidants.
Χαμάμ 30’, απολέπιση με kese 15’, μασάζ με αφρό από σαπούνι ελαιόλαδου 30’ και λούσιμο,
στην συνέχεια απολαύστε ένα αθλητικό ή χαλαρωτικό μασάζ 30' και ανανεωθείτε με μία αρωματοθεραπεία προσώπου 30',
πλούσια σε βιταμίνες κ αντιοξειδωτικά.

Ottoman                                                                                                                   2hr 30' - 187 €
After Al Hammam 60’, sleep into a deep relaxation with our Rose massage 60΄, continue with a 30΄ facial

which provides hydration & nourishment for a glowing radiant skin.
Μετά απο ένα παραδοσιακό Al Hammam 60΄, αφεθείτε σε μια βαθειά χαλάρωση που σας προσφέρει το Rose μασάζ 60΄.
Συνεχίστε με μία θεραπεία προσώπου για ενυδάτωση και λάμψη 30΄.

.

Combine one of basic hammam treatments with any 60’ massage and get 10 € discount!
Συνδυάστε μια από τις βασικές υπηρεσίες χαμάμ με ένα μασάζ 60’και κερδίστε 10€ έκπτωση

In the beautiful town of Chania you can see the 
harmonic co-existance of different traditional 
architectures (Venezian, Arabic, Ottoman). This 
is the beauty and the uniqueness of this town.

One of the most interesting elements of this 
architectural puzzle is the old Ottoman baths, 
which you can find in ruins... 

The Al Hammam will cleanse your body in a 
heated, low mist room a top heated marble 
tables, where a therapist exfoliates you and 
delivers an invigorating, full body Gommage and 
massage, your skin will be left feeling soft.

As Shehrazade, the unforgetable protagonist of 
“A thousand and one nights” said: “A town is 
incomplete without a Hammam”.

Στην όμορφη πόλη των Χανίων μπορείτε 
να διακρίνετε την αρμονική συνύπαρξη των 
διαφορετικών παραδοσιακών ειδών αρχιτε-
κτονικής (ενετικής, αραβικής & οθωμανικής).

Αυτή είναι η ομορφιά και η μοναδικότητα 
αυτής της πόλης. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 
στοιχεία αυτού του αρχιτεκτονικού πάζλ είναι 
τα παλιά οθωμανικά λουτρά, τα οποίο μπορείτε 
να βρείτε σε ερείπια...

Xαλαρώστε, νιώστε την καθαρότητα που σας 
προσφέρει το Al Hammam και αφεθείτε στα 
χέρια των ειδικά εκπαιδευμένων θεραπευ-
των, απολαύστε στα ζεστά μαρμάρινα κρεβάτια 
απολέπιση με αυθεντικά προϊόντα από argan 
oil και στην συνέχεια μασάζ με αφρό από σα-
πούνι ελαιολάδου, νιώστε το δέρμα σας απαλό.

Όπως η Sherazade, η αξέχαστη πρωταγω-
νίστρια του «Χίλιες και Μία Νύχτες», είπε: 
«Μια πόλη είναι ατελής χωρίς Χαμάμ."

Hammam
Traditional Treatments

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΜΑΜ

Al Hammam treatments
are relaxing and detoxifying.

They stimulate circulation,
cleanse and activate metabolism.

Οι θεραπείες  του al hammam
είναι χαλαρωτικές και αντιοξειδωτικές.  
Εξισορροπούν το κυκλοφορικό σύστημα, 

καθαρίζουν και ενεργοποιούν
τον μεταβολισμό.

Services associated with traditional hammam treatments
ΣYNΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΜΑΜ

Yavrum                                        10’ - 10 € / 15’ - 15 €
Back or foot massage / Mασάζ πλάτη ή πόδια       

Lokum                                                          15’ - 10 €
Facial mask chocolate or clay
Μάσκα προσώπου µε σοκολάτα ή άργυλο

Yavas, Yavas                                                  15’ - 15 €
Βody scrub choice of rose,gold,jasmine or chocolate.
Απολέπιση σώµατος, επιλέξτε ρόδο, χρυσό, γιασεµί η 
σοκολάτα. 

Aishe                                                               10 €
Olive oil hair balsm mask (self administrated)
Μάσκα µαλλιών από ελαιόλαδο.

Sabun beldi                                                         7 €
Black soap (self administrated) / Μαύρο σαπούνι

Merhaba                                                                      5 €
Foot bath with salts / Ποδόλουτρο µε άλατα

Κafa                                                                        25’ - 33 €
Ηead, neck & shoulders massage
Mασάζ κεφαλής, αυχένα & ώµων

Μbeis                                                                 25’ - 33 €
Foot massage / Mασάζ στα πόδια                                                             

Κafa & Αyακ                                                             25’ - 50 €
Head & foot massage
Mασάζ στο κεφάλι & τα πόδια
Two expert masseurs work in perfect synchronization
for exceptional  sculpting and relaxation.
Μασάζ από δυο θεραπεύτριες ταυτόχρονα,
µια µοναδική εµπειρία χαλάρωσης.

Hannum                                                          25’ - 50 €
Anti-cellulite body scrub & massage with cinnamon,
caffeine or red peper / Αντικυτταριδικό µασάζ & 
απολέπιση µε κανέλα, καφεΐνη ή κόκκινο πιπέρι

 the Perfect Gift !
 ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΔΩΡΟ !



Essential Massage Dry room
ΜΑΣΑΖ ΞΗΡΟΥ ΧΩΡΟΥ

Deluxe facial treatments
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Body treatment
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Couples Al Hammam Packages
ΠΑΚΕΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

Relaxing / Χαλαρωτικό        30’ - 39 € / 45’ - 59 € / 60’ - 69 €
A variety of techniques for relaxation. Ποικιλία τεχνικών για χαλάρωση.

Athletic / Αθλητικό                   30’ - 39 € / 45’ - 59 € / 60’ - 69 €
Deep tissue full body massage. Δυνατής πίεσης μασάζ σε όλο το σώμα.

Olive Oil & Raki / Ελαιόλαδο & ρακί          45’ - 59 € / 60’ - 69 €
Combination of virgin Cretan olive oil, herbs, honey & raki.
Συνδυασμός αγνού ελαιολάδου Κρήτης ,βοτάνων, μελιού και ρακής.

Chocolate / Σοκολάτα                                                                60’ - 79 €
Revitalize, reenergize with chocolate & essential oil.                                                    
Αναζωογόνηση και ενέργεια με σοκολάτα και αιθέρια έλαια.

Lava stones / Ζεστές πέτρες                                                              60’ - 89 €
Hot stones is a unique connection with nature.
Οι ζεστές πέτρες προσφέρουν μια μοναδική ένωση με τη φύση.

Oriental Compress / Πουγκιά με βότανα                                  60' - 79 €
An oriental massage is an ancient form of therapy.
Ένα ανατολίτικο μασάζ, μια αρχαία μέθοδος θεραπείας.

Detox wood stones                                                                                      60’ - 79 €
Helps refine, reduse & detox.
Αποτοξινώνει & ανακουφίζει.

Lymph drainage / Λεμφικό                               30’ - 39 € / 45’ - 59 €
Stimulates body’s lymphatic system, improves metabolism,
and help the body to eliminate waste and toxins and boost the immune system.
Διεγείρει  το λεμφικό σύστημα, βελτιώνει τον μεταβολισμό,
τονώνει το ανοσοποιητικό και βοηθάει το σώμα να αποβάλλει τις τοξίνες.

Celestian spheres tonic                                                                              60’ - 79 €
Awakes the body & the soul with dynamism & well-being.
Νιώστε την ευεξία που ξυπνάει το σώμα & τη ψυχή.

Royal Bamboo / Βασιλικό μπαμπού                                              60’ - 79 €
Relaxing massage with royal bamboo & essential oil.
Χαλαρωτικό μασαζ με βασιλικό μπαμπού και αιθέρια έλαια.

Rose Massage                                                                                                  60’ - 79 €
Provides a complete wellness experience and exceptional aromatherapeutic
benefits, thanks to the unique Damask rose essential oil.
Η απόλυτη εμπειρία χαλάρωσης, σε συνδυασμό με τα ωφέλη της αρωματοθεραπείας 
χάρη στο αιθέριο έλαιο ρόδο της Δαμασκού.

Anatripsis / Ανάτριψις                                  60’ - 89 € / 90’ - 124 €
Medical massage of ancient Greeks to heal body & spirit
(Include head massage).
Θεραπευτικό μασάζ των αρχαίων ελλήνων, που θεραπεύει το σώμα και το πνεύμα
(περιλαμβάνει μασάζ κεφαλής).

Royal Oriental                                           60’ - 89 € / 90’ - 124 €
Combination of techniques, including Thai, Shiatsu,
Sweedish, Reflexology, with aromatic balm, argan or gold oil, 100% natural
(Include head massage).
Συνδυασμός από τεχνικές. Περιλαμβάνει ταϊλανδέζικο, σιάτσου,
σουηδικό, ρεφλεξολογία με αιθέρια έλαια από argan ή χρυσό
(περιλαμβάνει μασάζ κεφαλής).

4 Hands / Με τέσσερα χέρια                            30’ - 62 € / 60’-120 €
A rythmic massage from two therapists at the same time.
Ένα ρυθμικά συντονισμένο μασάζ από δύο θεραπευτές ταυτόχρονα.

Couples Relaxing or Athletic               30’ - 78 € / 60’ - 138 €
Αθλητικό η χαλαρωτικό για ζευγάρια
Price for two persons. Τιμή για δύο άτομα.

Outdoor terrace massage                                                                  60’ - 79 €
Μασάζ με θέα τη παλιά πόλη

Deep cleansing / Βαθύς καθαρισμός προσώπου                60’ - 69 €
A deep cleansing facial with steam. Bαθύς καθαρισμός προσώπου με ατμό.

Hydradermie Double Ionization                                                     60’ - 69 €
Μεσοθεραπεία με διπλό ιονισμό
Non-invasive mesotherapy offers deep hydration, intense anti-wrinkle action
or oil balance according to your needs.
Mη επεμβατική μεσοθεραπεία που προσφέρει, βαθιά ενυδάτωση, έντονη αντιρυτιδική 
δράση ή εξισορρόπηση λιπαρότητας ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Ηydradermie lift / Λίφτινγκ προσώπου     30’ - 49 € / 60’ - 79 €                                                           
Minimize fine lines and wrinkles, increase radiance, lifts and rejuvenates the skin. 
Μειώνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες, αυξάνει την  λάμψη, και αναζωογονεί το δέρμα.

Aromatic facial therapy / Αρωματοθεραπεία                    60’ - 79 €
Energizing Essential Oils, with treating energy and mask
with Plant for energized and beautiful" skin.
Ένας συνδυασμός από αιθέρια έλαια, και μάσκα φυτών για ενέργεια και όμορφο δέρμα.

Beaute Neuve Double Peeling                                                     60’ - 69 €
Λεύκανση με διπλό peeling
Reduces pigmentation,deeply exfoliates to remove dead skin cells,reduces wrinkles 
and fine lines,hydrates,firms and brightens the skin.
Βαθιά απολέπιση, αφαιρει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, μειώνει τις ρυτίδες και τις 
λεπτές γραμμές, & ενυδατώνει φωτίζει την επιδερμίδα.

Aromatic body slimming & cellulite            60’ - 69 €
Αρωματοθεραπεία για αδυνάτισμα & κυτταρίτιδα
Reduse fatty deposits & minimize skin’s puffy appearance caused by cellulite.
Μειώνει το περιττό λίπος & εξαλείφει την όψη του φλοιού του πορτοκαλιού.

Αromatic body wrap                            60΄ - 79 €
Αρωματικό περιτύλιγμα σώματος
Intensive therapy.tonic, relax or detox for visible results.
Εντατική θεραπεία σύσφιξης για ορατά αποτελέσματα.

Golden self tanning for face & body             60’ - 59 €
Αυτομαύρισμα προσώπου & σώματος

Deep cleansing of back                         60΄ - 69 €
Βαθύς καθαρισμός πλάτης
Dry brushing the back & a deep pore cleanse with steam.
Βαθύς καθαρισμός των πόρων της πλάτης με ατμό.

Couples hammam ritual                                                   1hr  30’ - 189 €
Black soap coating & hammam 30',body exfoliation with kese glove 15',
olive soap bubble massage 30΄ & hair wash.
Επάλειψη σώματος με μαύρο σαπούνι & χαμάμ 30',
απολέπιση σώματος με γάντι kese 15',
μασάζ με αφρό από σαπούνι ελαιολάδου 30' & λούσιμο.

Ηarmony package for two                                                      2hr - 252 €
Deeply relaxing to mind and body, the harmony ritual combines
a blend of massage techniques and hot stones to revive the senses and includes:
Essential full body massage & Indian head massage.
Foot treatment with hot stones.
Βαθιά χαλάρωση για το σώμα και το νου, ένα τελετουργικό αρμονίας
που συνδιάζει διάφορες τεχνικές μασάζ και ζεστές πετρες για να ανανεώσει
τις αισθήσεις και περιλαμβάνει μασάζ σώματος, κεφαλής
και θεραπεία ποδιών με ζεστές πέτρες.

Couples lover's exotic escape                                   1hr  30’ - 236 €
Royal oriental massage face & body 60΄, chocolate mask pedi
or ionic foot detox treatment 30΄.
Royal oriental μασάζ προσώπου & σώματος 60΄, pedicure με μάσκα σοκολάτας
ή αποτοξίνωση με ιονισμό 30΄. 

Waxing/Αποτρίχωση
Lips / Χείλη                                                                 7 €
Chin / Πιγούνι                                                         7 €
Under arms / Μασχάλες                                      15 €
Eyebrown / Φρύδια                                           10 €
Face / Προσώπου                                                           15 €
Bikini / Γραμμή μπικίνι                               14 €
Brazilian Bikini                                                    24 €
1/2 Leg / Full leg                                     15 € / 29 €
Full arm / Ολόκληρο το χέρι                      24 €
Half arm / Μισό χέρι                                             15 €
Back / Πλάτη                                                                     25 €
Chest, Shoulders / Στήθος, ώμοι               25 €
Belly / Γραμμή κοιλιάς                                10 €

Manicure 
Shape & Color                        10 €
Hot oil mani                               18 €
Shellac mani                           20 €
Chocolate mask mani               25 €
Spa parafin mani                   28 €

Pedicure
Shape & Color                     10 €
Shellac pedi                        20 €
Special pedicure                     25 €
Chocolate mask pedi        32 €
Spa parafin pedi                     37 €
Hot stones pedi                     37 €

Extras
French                                 4 €
Strass / Design                     2 €
Sticker                                2 €
Shellac                     7 € / Fr. 9 €
Shellac removal                       5 €

Nail extension 60 - 120΄
Full set tips                                                                                55 €
Permanent French full set tips                          65 €
Natural strengthening                                                55 €
 Just fill                                                                                          39 €
Tips removal                                                                      25 €
Tip                                                    8 €

Ionic foot detox treat 
30΄- 29 €

Hammam self-administrated
Παραδοσιακό χαμάμ 
10 visits/επισκέψεις              150 €

Al hammam
6 visits/επισκέψεις                    283 €
10 visits/επισκέψεις               413 €

Sultana hammam
Σουλτάνα Χαμάμ
4 visits/επισκέψεις                 268 €
6 visits/επισκέψεις                   379 €
10 visits/επισκέψεις               553 €

Massage Relaxing or Athletic
Μασάζ Χαλαρωτικό ή Αθλητικό 
30΄ massage/μασάζ,  4 visits/επισκέψεις                     130 € 
60΄ massage/μασάζ, 4 visits/επισκέψεις          234 €
60΄ massage/μασάζ, 10 visits/επισκέψεις       517 €

 Pre-paid packages & Private Hammam
 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(price for 2 persons / τιμή για 2 άτομα)

Manicure l Pedicure l Wax

Private Ηammam
Αποκλειστική χρήση χαμάμ
Al hammam treatment is included,
use of the hammam for 2 to 3 hours.
Περιλαμβάνει την υπηρεσία
Αl Hammam και την χρήση
του Χαμάμ για 2 - 3 ώρες.

2 persons/άτομα                    195 €
3 persons/άτομα                     290 €
4 persons/άτομα                           340 €
5 persons/άτομα                      430 €
6 persons/άτομα                        520 €

Τα προπληρωμένα πακέταείναι αυστηρώς προσωπικάκαι δεν συνδυάζονταιμε άλλα πακέτα ή προσφορές


