Σας καλωσορίζουµε σε έναν χώρο αφιερωµένο στην
ευεξία, την χαλάρωση και την ηρεµία.

Υπηρεσίες Hammmam
Παραδοσιακό χαµάµ

60’/ 25€

Η πιο κλασική εκδοχή του χαµάµ. Απολαύστε ελεύθερα το λουτρό σας µε τα υλικά που σας παρέχουµε,
δηµιουργώντας και συνθέτοντας τη δική σας τελετουργική διαδικασία. Ανακαλύψτε τη χαλαρωτική επίδραση του
νερού στο χώρο του χαµάµ και διώξτε το άγχος και την ένταση της καθηµερινότητας. Μπορείτε να συνδιάσετε το
χαµάµ µε τα παρακάτω:

Guzel

15€

Αποτοξινωτικό peeling και µάσκα προσώπου µε λάσπη αργίλου από τη Νεκρά Θάλασσα που εφαρµόζετε
στο πρόσωπό σας όσο απολαµβάνετε το λουτρό σας στο χώρο του χαµάµ.

Sac

10€

Μία εξαιρετικά θρεπτική µάσκα µαλλιών, µε πλούσια σε βιταµίνες και µέταλλα συστατικά, όπως λάδι argan,
άργιλο και βούτυρο καριτέ.

Savon noir

10€

Mαύρο σαπούνι από πάστα ελιάς, πλούσιo σε αντιοξειδωτικά, για βαθύ καθαρισµό και θρέψη του
δέρµατος.

Su

5€

Ανακουφιστικό ποδόλουτρο µε ζεστό νερό και άλατα από τη Νεκρά Θάλασσα.

Ali-Mama hammam

60’ / 45€

Ένα τελετουργικό χαµάµ εµπνευσµένο από την παραδοσιακή ιεροτελεστία του λουτρού και της κάθαρσης. Το ταξίδι
ξεκινά στο ζεστό χώρο του χαµάµ µε ένα αναζωογονητικό ατµόλουτρο που αναδεικνύει τις ευεργετικές ιδιότητες
του νερού πριν ξεκινήσει η βαθιά απολέπιση µε τον παραδοσιακό κετσέ που θα κάνει βελούδινη την επιδερµίδα
σας. Το χαµάµ σας ολοκληρώνεται µε ένα ανακουφιστικό µασάζ σε όλο σας το σώµα µε πλούσιο αφρό από
φυσικό σαπούνι ελιάς καθώς και µε λούσιµο και µασάζ κεφαλής.
Θα απολαύσετε µία µοναδική εµπειρία αναζωογόνησης και χαλάρωσης που αφήνει το δέρµα σας µαλακό σαν
µετάξι!

Alhambra hammam

60’ / 65€

Ένα σαγηνευτικό ταξίδι οµορφιάς, χαλάρωσης και βαθύ καθαρισµού. Η επάλειψη µε Savon noir, «τη µαγική»
πάστα ελιάς, που καθαρίζει και τρέφει το δέρµα, η βαθιά απολέπιση σώµατος και προσώπου µε τον παραδοσιακό
κετσέ και οι µάσκες σώµατος και προσώπου από βούτυρο καριτέ, µέλι και άργιλο χαρίζουν µία πραγµατικά
µεταξένια επιδερµίδα. Το χαµάµ σας ολοκληρώνεται µε λούσιµο και µασάζ κεφαλής, αυχένα και προσώπου και µε
επάλειψη µε ροδόνερο.

Ceremonial hammam

90’ / 120€

Η απόλυτη εµπειρία χαµάµ, το σταυροδρόµι πολλών µεγάλων πολιτισµών! Μετά από ένα αναζωογονητικό
ποδόλουτρο µε άλατα από τη Νεκρά Θάλασσα κατά τη διάρκεια του ατµόλουτρού σας, η περιποίηση συνεχίζεται
µε βαθιά απολέπιση, ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό scrub µε µέλι και άλατα και µάσκες σώµατος και προσώπου
υψηλής απόδοσης από µαύρη άργιλο. Αποκορύφωµα του ταξιδιού αποτελεί το ανακουφιστικό µασάζ σώµατος και
κεφαλής µε πλούσιο αφρό από φυσικό σαπούνι ελιάς και η αρωµατική σας ενυδάτωση µε µύρο και κεχριµπάρι
που θα σας µείνει αξέχαστη. Θα ταξιδέψετε σε έναν κόσµο βαθιάς χαλάρωσης για µια αξέχαστη εµπειρία ευεξίας!

χαµάµ: ο
βουβός
γιατρός της
πόλης

το
καφενείο
της
ανατολής

Μασάζ Ξηρού Χώρου*
Hammam Baths Massage (Signature)

30’ / 45€, 60’ / 80€

Ένα ολοκληρωµένο µασάζ σώµατος, από το κεφάλι ως τα πέλµατα, που συνδυάζει διαφορετικές εντάσεις και
τεχνικές όπως, Σουηδική µάλαξη, deep tissue και ρεφλεξολογία. Ανακουφίζει από τη συσσωρευµένη ένταση του
σώµατος. Ιδανικό για όσους και όσες αναζητούν να επαναφέρουν το σώµα και το πνεύµα τους σε απόλυτη
αρµονία.

Αρχαία Ελληνική Μάλαξη

30’ / 55€, 60’ / 90€, 90’ / 130€

Επιστροφή στη σοφία του Ιπποκράτη! Με την Αρχαία Ελληνική Μάλαξη προσφέρουµε ένα µοναδικό ταξίδι στην
Αρχαία Ελλάδα, συνδυάζοντας την παράδοση µε την καινοτοµία, χρησιµοποιώντας πούδρες, βούρτσες, βεντούζες
και αιθέρια έλαια.

Μαροκινό Μασάζ µε την υπογραφή Sothys

60’ / 110€

Mία εξαιρετική περιποίηση εµπνευσµένη από τις παραδοσιακές τελετουργίες του Μαρόκου µε τις ευωδιαστές νότες
από το µύρο και το κεχριµπάρι. Αρχικά ένα σιρόπι απολέπισης µε τη βοήθεια µιας χειροποίητης κεραµικής πέτρας
θα κάνει την επιδερµίδα σας βελούδινη, ενώ η περιποίηση ολοκληρώνεται από το µασάζ µε έλαιο από µύρο και
κεχριµπάρι που εφαρµόζεται µε τις παραδοσιακές τεχνικές. Μια µοναδική στιγµή απόδρασης που αφήνει το δέρµα
σας διακριτικά αρωµατισµένο.

Hanakasumi Massage µε την υπογραφή Sothys

60’ / 110€

Αποδράστε µε ένα αρωµατικό ταξίδι Ιαπωνικής έµπνευσης γεµάτο µε άνθη κερασιάς! Η πούδρα από ρύζι και
άνθη κερασιάς µαζί µε τα ειδικά γάντια απολέπισης, θα σας χαρίσουν µια µεταξένια επιδερµίδα, ενώ η περιποίηση
ολοκληρώνεται µε µασάζ σε όλο το σώµα µε ένα ζεστό βούτυρο Shea, γεµάτο αρώµατα από την Ασία.
Αποκορύφωµα της θεραπείας αποτελεί το αναζωογονητικό µασάζ στα πέλµατα βασισµένο στις αρχές της
ρεφλεξολογίας. διώξτε όλη την ένταση της ηµέρας!

Μασάζ Κεφαλής

30’ / 45€

Ένα υπέροχο µασάζ στο κεφάλι και στο πρόσωπο που ενισχύει την κυκλοφορία του αίµατος, βελτιώνει τη
συγκέντρωση και διώχνει πονοκεφάλους καθώς και την ένταση από το κεφάλι, τον αυχένα και τους ώµους.
Απολαύστε στιγµές βαθιάς ξεκούρασης και διώξτε όλη την ένταση της ηµέρας!
*Τα µασάζ ξηρού χώρου προσφέρονται και στα δωµάτια του Μακεδονία Παλάς µε έξτρα χρέωση 50%.

Περιποίηση προσώπου
Roxana

45’ / 55€

Για άµεση λάµψη, λείανση και για ακόµη πιο φωτεινή και οµοιογενή επιδερµίδα. Μια ισχυρή ενυδάτωση για
αφυδατωµένα δέρµατα, που αποκαλύπτει ένα ανανεωµένο, ενυδατωµένο, υγιές και λαµπερό πρόσωπο. Ιδανική
περιποίηση για θαµπές και αφυδατωµένες επιδερµίδες . Το τέλειο φινάλε για κάθε µασάζ ή υπηρεσία χαµάµ.

Naina

15’ / 30€

Μία ολοκληρωµένη θεραπεία ειδικά σχεδιασµένη για την ευαίσθητη περιοχή των µατιών, ιδανική για τη µείωση
των σηµαδιών γήρανσης. Η κρυοθεραπεία µε πάγο αντιµετωπίζει την κούραση, τα οιδήµατα και αναζωογονεί τα
µάτια. Η απόλυτη απόλαυση για τα µάτια σας µετά από µία κουραστική µέρα. Συνδυάζεται µαγικά µε την
περιποίηση προσώπου Roxanna για ολική ανανέωση της επιδερµίδας!

Privé Hammam
Παραδοθείτε στο πολυτελές ιδιωτικό σας χαµάµ και απολαύστε τις υπηρεσίες της επιλογής
σας αποκλειστικά για εσάς και τους αγαπηµένους σας!
Privé hammam

60’ / 200€

Privé hammam

90’ / 280€

Privé hammam

120’ / 370€

Το Privé Hammam µπορεί να φιλοξενήσει από 1 έως 4 άτοµα. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η τιµή της
υπηρεσίας hammam.

Bachelor και Bachelorette Parties
Στο Hammam Baths µπορείτε να απολαύσετε µία µοναδική εορταστική εµπειρία για το bachelor party
σας! Σύµφωνα µε την παράδοση, η νύφη απολαµβάνει το λουτρό και την προετοιµασία καλλωπισµού
της για το γάµο, µαζί µε τις φίλες της.
Στο Hammam Baths δηµιουργούµε µοναδικές εµπειρίες χαλάρωσης, φροντίδας και περιποίησης.
Οργανώστε µαζί µας τον συνδυασµό υπηρεσιών που επιθυµείτε για εσάς και την παρέα σας, κάνοντας
χρήση των χώρων υπηρεσιών του χαµάµ, καθώς και του φιλόξενου καθιστικού µας.
Επικοινωνήστε µαζί µας όταν προετοιµάζετε το γάµο σας στο Makedonia Palace Hotel και θα λάβετε
µία ειδική προσφορά!

Χρήσιµες Πληροφορίες
Το Ραντεβού σας
Παρακαλούµε κάντε την κράτησή σας όσο το δυνατόν νωρίτερα ώστε να µπορέσουµε να
εξυπηρετήσουµε το πρόγραµµά σας.
Τα µασάζ ξηρού χώρου προσφέρονται και στα δωµάτια του Μακεδονία Παλάς µε έξτρα χρέωση 50%
Την ηµέρα του ραντεβού σας, παρακαλούµε να βρίσκεστε στο χώρο τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα,
για να απολαύσετε όλη τη διάρκεια της θεραπείας σας.

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα µε Παρασκευή: 12.30 – 22.00
Σάββατο και Κυριακή: 10.00 – 22.00

Hammam Baths - Μ. Αλεξάνδρου 2, 54640 Θεσσαλονίκη, Makedonia Palace Hote
T. 2310 810081, 2310 897165 E. hammam@makedoniapalace.gr

