
S P A  M E N U

desıg ned for 
refıned moments



Every AKANA Spa Treatment has been designed to 
synthesize a personalized experience with ultimate luxury.

Each treatment uses exclusive and natural products commit-
ted to the quality, purity and integrity of natural ingredients.

 Our scientifically advanced skincare is naturally rich in 
herbal & plant extracts as well as botanical essential 

oils, that will enable your therapist to deliver outstand-
ing treatments with e�ective results.

Her AKANA Spa Bakımı, kişiselleştirilmiş bir deneyimi en 
üst düzeyde lüksle sentezlemek için tasarlanmıştır.

Her bakımda, doğal bileşenlerin kalitesine, saflığına, 
bütünlüğüne bağlı özel ve doğal ürünler kullanılır.

Özel olarak geliştirilmiş cilt bakımımız,bitkisel bitki özleri ile 
botanik esansiyel yağlar açısından doğal olarak zengindir.

Terapistinizin etkili sonuçlarla olağanüstü tedaviler 
sunmasını sağlayacaktır.



Aromatherapy Massage
This ritual is a traditional Aromatherapy body massage which 
combines East’s and West’s best massage types, that relieves 

you from all the stress and tension of the day, rebalancing 
your body and mind, under the scent of healing essential oils.

Bu ritüel, Doğu ve Batı'nın en iyi masaj türlerini birleştiren, 
şifalı uçucu yağların kokusu altında, sizi günün tüm stres ve 
gerginliğinden uzaklaştıran, bedeninizi ve zihninizi yeniden 

dengeleyen geleneksel bir Aromaterapi vücut masajıdır.

50 min. / 130 €
80 min. / 175 €

Monoi de TAHITI Massage Treatments
Choose your desired oil* from our selection and let us take 

care of your every need.
Your personalized massage treatment will be performed by our 
licensed therapists to ensure your full satisfaction and wellness:

Relaxing, Contouring, Refreshing, Firming, Tanning Booster 
and Antistress

Seçeneklerimizden, istediğiniz yağı* seçin ve her ihtiyacınızı bize bırakın.
Kişiselleştirilmiş masaj bakımınız, memnuniyetinizi ve 

sağlığınızı sağlamak için lisanslı terapistlerimiz tarafından 
gerçekleştirilecektir;

Rahatlatıcı, Şekillendirici, Canlandırıcı, Sıkılaştırıcı ,Bron-
zlaştırıcı veya Güçlendirici

* Relax & Mama, Form & Formen, Refresh, Breath, Carrot 
Seed, Antistress         

50 min. / 145 €
80 min. / 200 €



Therapeutic Deep-Tissue Massage
Low tempo and deep pressure massage to stimulate nerve 
endings and connective tissues. A soothing remedy recom-
mended in cases of chronic pains, constraints in movement, 
postural issues, chronic muscle tensions and fibromyalgia.

Dokulara, sinir uçlarına ve kronik ağrılara, hareket kısıtlamalarına, 
duruş sorunlarına, kronik kas gerilmelerine ve fibromiyaljiye karşı 
bağ dokularına düşük tempoda derinlemesine basınç uygulanır.

50 min. / 130 €
80 min. / 175 €

Balinese Massage
An authentic Balinese style massage using light & soothing 

movements to ease tension and restore balance to mind and body.

Gerginliğinizi hafifletip zihin ve beden dengenizi yerine getirmek 
üzere hafif ve yatıştırıcı dokunuşları kullanan otantik bir masajdır.

50 min. / 130 €
80 min. / 175 €

Tan Maximizer
A relaxing massage with Tahitian Oil de Monoi, to assure that 

your beautiful golden tan lasts for a long time.

Rahatlatıcı bir masaj, dinlendirici bir Monoi Yağı ile teninizin 
bronzluğu eşit ve uzun süre kalıcı olacaktır.

50 min. / 145 €
  80 min. / 200 €



Indian Head Massage
Indian head massage applies gentle pressure to the head, 

neck and face to stimulate blood circulation and reinvigorate 
energy channels.

Hint usulü baş masajı, kan dolaşımınızı hızlandırmak ve enerji 
kanallarınızı yönlendirmek için başa, boyuna ve yüze nazikçe 

basınç uygulanarak yapılan bir masajdır..

30 min. / 90 €

Foot Massage

This energizing foot massage activate the reflexes to improve 
blood circulation and instill a sense of a balanced body.

Bu enerji verici ayak masajı, kan dolaşımını iyileştirmek ve 
dengeli bir vücut hissi uyandırmak için refleksleri harekete geçirir.

30 min. / 90 €

Back Massage
This massage treatment relieves stress and builds-up muscle 
tension by focusing on your upper back, neck and shoulders.

Sırt masajı, sırtınızın üst kısmına, boynunuza ve omuzlarınıza 
odaklanarak stresinizi azaltır ve kas gerginliğinizi artırır.

30 min. / 90 €

Sunburn Cooler Treatment
Using Aloe Vera Extract, the intense hydrating body mask-

calms sensitive sunburned skin, soothes the burning sensation 
and redness.

Yoğun  ve nemlendirici vücut maskesi hassas cildinizi 
saki leştirir. Hassasiyet giderici Aloe Vera özü ile sinerji 
içerisinde çalışarak yanık hissini ve kızarıklıkları giderir.

30 min. / 90 €



WHEN SHOULD I ARRIVE?
For your enhanced comfort and relaxation, we suggest 

that you arrive  20 minutes before your scheduled treatment.

This will allow you to prepare for your spa treatment and 
relax in our relaxation facilities. The treatment time indicat-

ed, is the actual duration of the treatment.

ACCESS TO THE SPA
Please respect the peaceful and quiet atmosphere of the Spa.

AKANA declines all responsibility in the event of theft or 
loss of personal belongings.

WHAT IF I AM LATE FOR MY APPOINTMENT?
Arriving late will simply limit the time for your treatment, 

thus lessening its e�ectiveness and your pleasure.
Your treatment will end on time so that the next guest is 

not delayed.
The full value of the treatment will be applied.

WHAT IS THE CANCELATION POLICY?
If you must reschedule or cancel your appointment, please 
notify us at least  2 hours before your scheduled appoint-

ment, to avoid being charged a full-service fee. 

Cancellations of packages or private parties require a 
24-hour notice. In case of no show, treatments will be fully 

charged.

Spa operating hours:  10:00 a.m. – 8:00 p.m.
%7 service charge is not included in these prices.

Contact: spa.bodrum@akanahotels.com 
+90 (530) 919 8913



NE ZAMAN GELMEM GEREKİR?

Konforunuz ve rahatlamanız için Spa alanına planlanan 
terapinizden 20 dakika önce gelmenizi öneririz.

Bu süreç terapiniz için hazırlanmanıza ve dinlenme 
alanımızda  rahatlamanıza olanak sağlayacaktır. Belirtilen 

terapi süresi, terapinin gerçek süresidir.

SPA'YA ERİŞİM
Spa'nın huzurlu ve sessiz atmosferine lütfen saygı gösterin.

AKANA Hotel, kişisel eşyaların kaybolması durumunda 
herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

RANDEVUM’A GEÇ KALIRSAM NE YAPMALIYIM?
Geç kalmanız, terapinizin süresini kısaltır, bu da masaj 

deneyiminizin etkinliğini ve zevkini azaltabilir.
Bir sonraki misafirin gecikmemesi için terapiniz zamanında 

bitecektir.
Geç kalmış olduğunuz terapilerde de tam ücret alınmaktadır.

İPTAL POLİTİKASI NEDİR?
Randevunuzu yeniden planlamanız veya iptal etmeniz 

gerekiyorsa, herhangi bir cezai işleme girmemek için, lütfen 
planlanan randevunuzdan en az 2 saat önce bilgi veriniz.

Özel paketlerin veya  partilerin iptali için 24 saat önceden 
haber verilmesi gerekmektedir. Rezervasyonunuza gelme-
meniz durumunda terapinizin tam ücreti tahsil edilecektir.

Spa çalışma saatleri :  10:00 – 20:00
%7 servis ücreti bu fiyatlara dahil değildir.

İletişim: spa.bodrum@akanahotels.com
+90 (530) 919 8913



Göltürkbükü Mh. Cennet Koyu Bodrum/MUĞLA
+90 252 999 1 999 • info@akanahotels.com


