
Ρέα Τοσηοσνζή 

Με ηον ζύζσγό ηης, Γιώργο Μανηζούκη ζηα εγκαίνια ηοσ νέοσ City Spa ζηο Χαλάνδρι! 
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πλνδεπφκελε απφ ηνλ ζχδπγφ ηεο, Γηψξγν Μαληδνχθε βξέζεθε ε Ρέα Σνπηνπλδή ζηα εγθαίληα ηνπ λένπ City Spa ηνπ νκίινπ Asian Ayurvedic 

& City Retreat ζηελ πεξηνρή ηνπ Χαιαλδξίνπ. Ζ ηαξ Διιάο ηνπ 1994 θαη έλα απφ ηα πην classy κνληέια ηεο Διιάδνο καδί κε ηνλ Σάθε 



Εαραξάην, ηελ Πφπε Σζαπαλίδνπ αιιά θαη πιήζνο απφ beauty editors ήηαλ ν ππξήλαο ησλ θαιεζκέλσλ ηνπ premium spa, ην νπνίν απνηειεί hot 

spot ραιάξσζεο θαη επεμίαο! 

 

Ζ Ρέα Σνπηνπλδή, ε Αιίθε Βαηίδε, ν Σάθεο Εαραξάηνο θαη ε Αιεμάλδξα Μαληδνχθε. 

ε έλαλ ρψξν εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ελφο ρψξνπ spa πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, ην City Spa ήξζε γηα λα απνηειέζεη 

ζηελ θαξδηά κηαο πνιχβνπεο θαη „αγρσκέλεο‟ πφιεο, έλα θαηαθχγην απφιπηεο ραιάξσζεο ησλ αηζζήζεσλ αιιά παξάιιεια θαη ηξνθνδφηεζεο 
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ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο κε δσηηθή ελέξγεηα – Vital Energy! 

 

Γηαθνζκεκέλνο κε έλα ζπλδπαζκφ αθαηξεηηθψλ & αζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, ν ρψξνο πεξηιακβάλεη ηξεηο θακπίλεο ζεξαπεηψλ φπνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζεξαπείεο πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο απφ ην λέν κελνχ ζεξαπεηψλ . Έλα κελνχ πνπ πεξηιακβάλεη κία κεγάιε πνηθηιία 
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ζεξαπεηψλ-ηειεηνπξγηθψλ spa ηνπ Asian Spa, ηεο ila-beyond organic* θαη ηεο Environ. Θεξαπείεο πξνζψπνπ, ζψκαηνο, scrubs, wraps, 

νινθιεξσκέλα rituals, ζεξαπείεο ελίζρπζεο ηεο γνληκφηεηαο θαη εμηζνξξφπεζεο ησλ νξκνλψλ αιιά θαη πξσηφθνιια ζηνρεπκέλα ζηηο αλάγθεο 

ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ είλαη θάπνηεο απφ ηηο επηινγέο πνπ ζα έρνπλ νη επηζθέπηεο ηνπ City Spa ζην Χαιάλδξη. 

 

Σα πξντφληα ιηαληθήο πψιεζεο δελ ζα κπνξνχζαλ παξά λα θαηέρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην λέν Asian Spa. Όια ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο ila-

beyond organic, ηεο Environ αιιά θαη ηεο Jane Iredale-the skin care make up θαη ησλ home cosmetics Branche D‟Olive, εηαηξείεο πνπ ηφζν 

έρνπλ αγαπεζεί κέζσ ησλ Asian Spas αλά ηελ Διιάδα, είλαη δηαζέζηκα γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ρψξνπ. Πξντφληα πεξηπνίεζεο πξνζψπνπ, 

ζψκαηνο αιιά θαη ρψξνπ πνπ παξάιιεια απνηεινχλ εμαηξεηηθέο ηδέεο δψξσλ είηε κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πιένλ δεκνθηιή Asian Spa 

Gift Certificates (δσξνθάξηεο). 
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Μαθηγηάδ κε πξντφληα Jane Iredale. Φίιεο κνπ πνπ δνθίκαζαλ δήισζαλ ελζνπζηαζκέλεο! 

Ο Όκηινο Asian Spa Ayurvedic & City Retreat είλαη ε πην αλαγλσξηζκέλε αιπζίδα spa ζηελ Διιεληθή αγνξά κε δηεζλείο δηαθξίζεηο θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε ηξεηο απφ ηηο κεγαιχηεξεο δηεζλείο μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο: ηελ Hyatt, ηελ InterContinental θαη ηε Starwood. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη κε επηηπρία θαη πςειή πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ Αζήλα, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζε δηεζλνχο εκβέιεηαο Διιεληθνχο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο (πέηζεο, Κέξθπξα, Εάθπλζνο, Ρφδνο θαη αληνξίλε). Σα ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα είλαη ε πνιπεηήο 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηνπ θαη ην πςειφ επίπεδν ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ζεξαπεηψλ. Ο Όκηινο Asian Spa Ayurvedic & 

City Retreat έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή κηαο πξνζσπνπνηεκέλεο εκπεηξίαο spa ζε θάζε επηζθέπηε κε πςειά standards πνηφηεηαο θαη 
επαγγεικαηηζκνχ. 
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H Πφπε Σζαπαλίδνπ. 
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Ο Νίθνο Κξηζαξηψηεο θαη ν Ζιίαο Καιθφγινπ. 
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Ο Σάθεο Εαραξάηνο, ε Φιφξελο Σνθαηιηάλ θαη ν ηέιηνο Καθαληάξεο. 

Ο Όκηινο Asian Spa Ayurvedic & City Retreat ζπλνιηθά δηαρεηξίδεηαη θαη ιεηηνπξγεί ηα παξαθάησ Asian Spa: 

1. City Spa ζηo Χαιάλδξη, Καξειιά 42 (λέα άθημε) 

2. I-Spa ζην Athenaeum InterContinental hotel – Αζήλα 

3. Asian Spa City Retreat ζην Hyatt Regency Thessaloniki – Θεζζαινλίθε 

4. Asian Spa Resort ζην Poseidonion Grand Hotel – πέηζεο 

5. Asian Spa Resort ζην Mystique Hotel/Starwood – αληνξίλε 

6. Asian Spa Resort ζην Vedema Resort/Starwood – αληνξίλε 

7. Asian Spa Ayurvedic Retreat ζηα Γνπβηά – Κέξθπξα 

8. “Easy Spa” ζηα Γνπβηά – Κέξθπξα 

9. “Easy Spa” ζην LTI Louis Grand Hotel ζηελ Γιπθάδα – Κέξθπξα 

10. “Easy Spa” ζην Louis Kerkyra Golf ζηηο Αιπθέο Πνηακνχ – Κέξθπξα 

11. “Easy Spa” ζην Sentido Louis Plagos Beach Hotel – Εάθπλζνο 
12. “Easy Spa” ζην Sheraton Rhodes Resort – Ρφδνο 
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Βαζηιηθή Καξαηδνγηάλλε, Γήκεηξα Λπγίδνπ, Φιψξελο Σνθαηιηάλ, Ρνδίλα Κνπξή, νπδάλα Κεγγίηζε θαη Μαξία Γειεγηαλλάθε. 
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Ζ Φαίε Δπζπκίνπ, ε Φιψξελο Σνθαηιηάλ θαη ε Κσλζηαληίλα Γεσξγίνπ. 

  

Φσηνγξαθίεο: Studio Panoulis 
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