
על הביקור בספא

אנו ממליצים לבצע הזמנה טרם ההגעה ולהיעזר באחד מיועצינו לקבלת אינפורמציה אודות הטיפולים 
השונים.

מחיר הטיפול כולל את הכניסה לספא ולמתקניו )בהתאם לשעות הפתיחה(. 
לנוחיותכם, אנא הגיעו כרבע שעה לפני תחילת הטיפול.

כדי ליהנות מחוויית ספא מושלמת, נבקש לא להפעיל מכשירים סלולריים באזור הספא ולשמור על השקט.
יש להודיע על ביטול הטיפול עד 8 שעות מראש. ביטול ללא הודעה מראש או אי הגעה, יגרום לחיוב של 

50% מערך הטיפול המוזמן.
בספא לוקרים אישיים ובהם אביזרי ספא. אין ההנהלה אחראית על כל אובדן או נזק לרכוש יקר ערך. 

ייתכנו שינויים במגוון הטיפולים. 
הכניסה לטיפולים ולמתחם הספא )ומכון הכושר( מחייבת חתימה על הצהרת בריאות. 

הכניסה למתחם הספא היא מגיל 16 ומעלה. 
טיפ הוא לשיקולך הבלעדי. 

בסוף שבוע )שישי ושבת(, חגים וחופשת הקיץ תחול תוספת קבועה על כל הטיפולים. 
כל המחירים נקובים בש"ח כולל מע"מ.

General information and important information

We recommend that you make an appointment with our specialist for information regarding our 
variety of treatments.
The price of the treatment includes free admission to the spa and its facilities (in accordance with 
its hours of operation).
For your convenience, please arrive 15 minutes prior to the start of each treatment.
In order to enjoy the spa experience, we ask that you do not operate mobile devices in the spa 
and help keep the area quiet.
Cancellations must be made up to eight hours in advance. Cancellation without prior notice or a 
non-arrival will result in a 50% charge for the requested transaction.
We will be happy to provide you with a personal locker and spa accessories. The management is 
not responsible for any loss or damage to valuable property.
There may be changes in the range of treatments.
Admittance to the treatment & spa area (and fitness center) requires the signing of a health 
declaration.
The entrance to the spa area is for guests age 16 and above.
Tip is at your sole discretion.
All prices are listed in Israeli NIS and include VAT.

מחירון טיפולים
Treatment Price List

 milos.spa@herbertsamuel.com :למידע נוסף ניתן להתקשר לקבלת הספא בטלפון 08.6688100  או באימייל
For further information please call the spa at 08.6688100  or by email: milos.spa@herbertsamuel.com 



טיפולי פילינג, עטיפות גוף
Peeling Treatments
& Body Wraps

320Date Wrap  40 חבישת תמרים 

260Seaweed Wrap  20 עטיפת אצות ים 

200Aloe Vera Wrap   20 אלוורה 

Treatment Packages (Singles)חבילות טיפולים יחיד

70540Anti-Psoriasis Treatment טיפול אנטי פסוריאזיס

590Lymphatic Cleanse  70 ניקוז לימפתי 

AHAVA AHAVA Treatmentsטיפולים מבית 
טיפולי פנים

* תוספת לניקוי קומודונים 70 ₪ 
Facial Treatments

Mineral Osmoter™ Recharge 70/50460/390Mineral Osmoter™ Recharge

Absolute Mineral Renewal 70/50450/380Absolute Mineral Renewal

Mineral Detox 70/50 450/380Mineral Detox

Mineral Royal Facial 70/50450/380Mineral Royal Facial

Mineral Energy for Men 70/50450/380Mineral Energy for Men

NIS/₪Massage Treatmentsדק׳/ minטיפולי עיסוי 

450/380Milos 70/50מילוס

70/50440/360Combined Massage עיסוי משולב

440Hot Stone Massage  70 אבנים חמות

70/50470/380Deep Temple Massage עיסוי רקמות עמוק

70/50/30440/360/290Medical Massage עיסוי רפואי

70/50440/350Swedish Massage עיסוי שוודי

360Prenatal Massage   50 עיסוי לנשים בהריון

350/230Extremities Massage 50/30 עיסוי קצוות 

230Back, Neck, & Shoulder Massage  30 עיסוי גב צוואר כתפיים

350/230Reflexology 50/30 רפלקסולוגיה

Treatments of the Far Eastמהמזרח הרחוק

450Ayurveda  70 איורוודה

360Abhyanga  50 אביאנגה

230Shirodhara  30 שירודהרה

470Thai Massage  70 עיסוי תאילנדי

390Thai Massage with Oil  50 עיסוי תאילנדי עם שמן

360Shiatsu  50 שיאצו

30190Foot Massage עיסוי כפות רגליים 

Body Treatmentsטיפולי גוף 

Mineral Contouring - 
Slimming Body Treatment

 70  590Mineral Contouring - 
Slimming Body Treatment

Dead Sea Salt Body Scrub50360Dead Sea Salt Body Scrub

Mineral & Botanical Uplifting 
Body Exfoliation

50360Mineral & Botanical Uplifting 
Body Exfoliation



תפריט טיפולים



למידע נוסף ניתן להתקשר לקבלת הספא
 milos.spa@herbertsamuel.com :בטלפון 08.6688100  או באימייל



Walk in,
Float out.

במקום הנמוך ביותר בעולם בין ההרים והים עם עוצמות הטבע 
של ים המלח ובהשראתה של אלת היופי היוונית אפרודיטה 

הקמנו את ספא מלון מילוס ים המלח. 

במתחם הספא תוכלו לעבור חוויה שתסחף אתכם מעבר  
 לזמן ולמקום, ליהנות משקט ושלווה שמביא איתו הטיפול.

אנו מציעים טיפולי גוף ויופי שיעניקו לכם חוויה מרגשת  
לגוף ולנפש על ידי צוות מסור ומקצועי, אנו מזמינים אתכם 
לעצום עיניים ולצלול לשקט ושלווה דרך הטיפולים היוקרתיים 

לחופשה מושלמת.



טיפולי עיסוי 



מילוס )50 / 70 דקות(
טיפול יווני ייחודי המשלב עיסוי מגע מלא בשמן דקל המעושר בוויטמינים אשר מסייעים 

להתחדשות ורכות העור, הטיפול משלב רוגע פינוק ושלווה כאחד.

עיסוי משולב )50 / 70 דקות(
טיפול שפועל על כל החושים ומשלב טכניקות שונות של עיסוי באווירה שלווה.

אבנים חמות ) 70 דקות(
טיפול חווייתי ומפנק מהמסורת האינדיאנית העתיקה המשלב עיסוי במגע ידיים ובאבני 

נחל חמות.

עיסוי רקמות עמוק )50 / 70 דקות(
שיטת טיפול עמוקה וממוקדת לשחרור השרירים ונקודות מתח באזורים שונים בגוף.

עיסוי רפואי )30/ 50 / 70 דקות(
טכניקת עיסוי ששמה דגש על הרובד הפיזי ומסייעת בהקלה על כאבים, בשחרור שרירים, 

בשיפור טווחי התנועה ובשיפור ההרגשה הכללית.

עיסוי שוודי )50 / 70 דקות(
עיסוי קלאסי בסיסי המסייע בשחרור השרירים, בשיפור מחזור הדם, משרה תחושת רוגע 

ושלווה.



עיסוי לנשים בהריון )50 דקות(
עיסוי עדין לנשים הרות משבוע 18 ואילך, מקל על סימפטומים של תחושת הכובד ונפיחויות.

עיסוי קצוות )30 / 50 דקות(
עיסוי מרגיע המרפה את המתח המצטבר בשרירים שבקצוות הגוף כפות הידיים, הרגליים 

והראש.

עיסוי גב צוואר כתפיים )30 דקות(
טיפול ממוקד בפלג גוף עליון.

רפלקסולוגיה )30 / 50 דקות(
שיטת טיפול בה המטפל לוחץ על נקודות ספציפיות בכף רגלו של המטופל לאיזון והרגעה.





מהמזרח הרחוק



איורוודה )70 דקות(
שיטת טיפול מסורתית הכוללת משיכת שמן חם לאורך הגוף וניסוך שמן חם על המצח.

אביאנגה )50 דקות(
טיפול חוויתי בהשראת התורה ההודית, הכולל משיכה של שמן שומשום חם לאורך הגוף 

בתנועות ארוכות ועדינות.

שירודהרה )30 דקות(
עיסוי פנים וראש בהשראת התורה האיורוודית שכולל נסך שמן שומשום חם על העין השלישית .

עיסוי תאילנדי )70 דקות(
שיטת טיפול תאילנדית מסורתית שמשלבת מתיחות ולחיצות איטיות, הטיפול נעשה על 

מזרן בביגוד קל ונוח.

עיסוי תאילנדי עם שמן )50 דקות(
טיפול המבוסס על טכניקת יוגה מסורתית המשלבת עיסוי עם שמן חם ומתמקד במתיחות 

ולחיצות איטיות.

שיאצו )50 דקות(
מסורת מזרחית עתיקה שמשלבת עבודה פיזית ואנרגטית הכוללת לחיצות לאורך הגוף.

עיסוי כפות רגליים )30 דקות(
עיסוי מפנק לכף הרגל בקרם רגליים עשיר במינרלים .



טיפולי פילינג, עטיפות גוף



חבישת תמרים )40 דקות(
טיפול בלעדי ומיוחד לספא מילוס בקרם חמר מתמרים המקיפים את אזורינו , התמר ניחן 
בסגולות רבות שניתן ליהנות מהן גם מאכילתו אך גם מהיותו חומר מטפל המנקה, מחטא, 

מצנן מרענן ומכווץ את העור.

עטיפת אצות ים )20 דקות(
עטיפת הגוף באצות ים עשירות במינרלים. הטיפול מסייע לחידוש תאי עור, לאיזון הלחות 

וגמישות העור.

אלוורה )20 דקות(
עטיפת הגוף בתמצית אלוורה המיועדת לריפוי פצעים, לטיפול בכוויות ולהפגת כאבים.





טיפול אנטי פסוריאזיס )70 דקות(
טיפול המשלב פילינג עדין, עטיפת אצות ים, עיסוי בשמן דקל המועשר במינרלים ויעיל 

לטיפול בעור יבש.

ניקוז לימפתי )70 דקות(
הטיפול מתחיל בעטיפת גוף באצות ים עשירות במינרלים. העטיפה מומלצת במיוחד לפני 

עיסוי לימפתי לאיזון הלחות וגמישות העור )20 דקות(.
בהמשך עיסוי עדין, המפעיל את מערכת הלימפה שמטרתו להקל ולהאיץ את זרימת נוזלי 

הלימפה )50 דקות(.

חבילות טיפולים יחיד



AHAVA הוא המותג המינרלי המוביל המבוסס על חומרי 
גלם טבעיים שמקורם בים המלח בשילוב תפיסה טיפולית 
הוליסטית המתרגמת את תועלות ה'ספא טבעי' של ים המלח 

עבור העור.
טיפולי AHAVA לוקחים אותך למסע קסום שכולו הטבע 
של ים המלח, על כל המשתמע מכך. ומעניקים לעור רווחה 
רוחנית ופיזית כאחד. תפריט הטיפולים מזמין אותך לאהוב 
את עצמך, לצוף מעל המתחים היומיומיים ולשחרר אל החוץ 

את היופי והאנרגיה הטמונים בך.

AHAVA טיפולים מבית 



טיפולי פנים 

MINERAL OSMOTER™ RECHARGE )50 / 70 דקות(
טיפול פנים שהוא כולו קסם מינרלי המבוסס על סגולות הטבע מים המלח, בשילוב טכנולוגית 
ה-™OSMOTER פיתוח בלעדי ל-AHAVA המוכח מדעית בתרומתו לחיזוק והצערת מראה 
העור. המינרלים הטבעיים, הבוץ וצמחי המדבר נוכחים בכל שלבי הטיפול המותאם אישית 
לצרכי העור שלך וכולל פילינג בוץ לניקוי בעומק הנקבוביות, עיסוי שמן קריסטלי למיצוק 
והחלקת קמטים, ומסכה לאיחוד גוון העור והפחתת סימני עייפות. הטיפול מעניק לעור 
אנרגיה מחודשת, נינוחות, וזוהר טבעי שמוקרן מתוך העור פנימה, למראה עור צעיר רענן, 

חלק וחיוני יותר בכל גיל .

ABSOLUTE MINERAL RENEWAL )50 / 70 דקות(
טיפול פנים אנטיאייג'ינג למיצוק והחלקת קמטים וקמטוטים, המעניק לעור מראה צעיר 
וחיוני יותר. הטיפול מגלה מחדש את הזוהר הטבעי של העור, משפר את גמישותו, תורם 
לאחידות בגוון העור ומחזק את יכולתו להתמודד טוב יותר עם נזקי אקלים וסביבה המאיצים 

את הופעת סימני הגיל. 

MINERAL DETOX )50 / 70 דקות(
ניקוי רעלים בריא לעור המסלק את כל הרעלנים והרעלים הנצמדים לעור ומזקינים אותו 

בטרם עת. 
הטיפול עשיר במינרלים וכולל עיסוי מנקז רעלים לפנים ולאזור המחשוף שתוכנן בלעדית עבור 

AHAVA מחדש את האנרגיה והזוהר של העור, מנקה לעומק ומשאיר את העור מטוהר ורגוע.



MINERAL ROYAL FACIAL )50 / 70 דקות(
טיפול מלכותי מפנק להשגת הזוהר האולטימטיבי לעור המפגיש שניים מסודות היופי העתיקים 
ביותר בעולם. שני אוצרות טבע טהור, סמלי יופי ובריאות עוד מימי קדם שהיו שמורים 
למעמדות האצולה והמלוכה - הבוץ המינרלי מים המלח וזהב טהור 24 קראט. לגלות את 

היופי הטבעי של העור.

MEN MINERAL ENERGY )50 / 70 דקות(
מותאם במיוחד לעור הפנים הגברי. טיפול מפנק ומרענן, הכולל ניקוי עמוק של הנקבוביות 
ועיסוי אנטי-סטרס מרגיע, בלעדי ל-AHAVA. תמריץ לחות מינרלי המפצה את העור על לחץ 

יומיומי מתמשך הגורם לו להיחלש ולאבד את רכותו
משאיר את העור עם תחושה נהדרת של רעננות ואנרגיה מחודשת.



טיפולי גוף 

MINERAL CONTOURING - SLIMMING BODY TREATMENT )70 דקות(
טיפול למיצוק וחיטוב הגוף המתחיל בפילינג מלחים להמרצת וטיהור העור, ממשיך בעיסוי 
רקמות עמוק עם ג'ל ים המלח, פטנט בלעדי שלAHAVA לניקוז רעלים והפחתה של סימני 
צלוליט ולאחריו עטיפת בוץ טבעית המעודדת ירידה בהיקפים ומסייעת לחיטוב ובריאות הגוף. 

הטיפול משאיר את העור חלק ורווי ואת הגוף נינוח וקליל.

DEAD SEA BODY SALT SCRUB )50 דקות(
הנוסחה האמתית של הטבע הגיעה לספא, פילינג מלחים טבעי על בסיס גבישי מינרלים טבעיים 

הממריצים את חידוש העור וחושפים עור רענן, רך למגע וזוהר למראה.
חוויה אותנטית לגוף של ביקור בים המלח, הנמשכת בעיסוי גוף מרווה במיוחד עם תחליב 
מינרלי עדין העוטף את העור ברכות ובניחוח מרגיע .טיפול שכולו רוגע צרוף ומסע אל המקום 

הנמוך בעולם.

MINERAL & BOTANICAL UPLIFTING BODY EXFOLIATION )50 דקות(
פילינג גוף ריחני ומפנק, מחליק, ממריץ ומעדן את העור. מבוסס על תמציות בוטניות טבעיות 

ופעילות התומכות בהתחדשות התאים ומסייעות לחשוף עור בעל מראה צעיר יותר.



לתשומת לבכם

š  .המחירים הנקובים לעיל הינם בש"ח
š  חלק מטיפולי הספא ניתן לבצע בחדרי אורחי המלון בעלות נוספת ותאום מראש מול

קבלת הספא.
š .הכניסה לספא מגיל 16 ומעלה
š .יש להגיע לקבלת הספא 15 דקות לפני הטיפול וזאת על מנת להסדיר את התשלום
š  .יש להגיע לטיפול בחלוק
š .לטיפול שיאצו ותאילנדי בביגוד קל ונוח
š  .אנא הקפידו להגיע לטיפול בזמן במידה והנכם מאחרים משך זמן הטיפול יקוצר בהתאם
š .שינוי שעת הטיפול או סוג הטיפול יתאפשר עד ארבע שעות לפני הטיפול
š .ביטול טיפול באותו היום יחויב ב-50% מהסכום. אי הגעה ללא הודעה יחויב הסכום במלואו
š .במידה והטיפול לא יתבצע בשל מגבלה רפואית יותאם טיפול חלופי
š .מלון "מילוס" שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים הן בתפריט והן במחירון בכל עת
š .אין כפל מבצעים

בברכה,
צוות הספא 

מלון מילוס ים המלח







Please mind the following:
 š All prices are in Israeli Shekels.
 š Some treatments can be performed in the patron's hotel room, for an additional charge 
and by appointment only.
 š Spa patrons must be at least 16 years old.
 š Please arrive 15 minutes before your appointed session to settle your payment.
 š All patrons are required to wear a bath robe.
 š For Shiatsu and Thai Massage treatments, patrons are required to arrive in comfortable, 
loose-fitting clothes.
 š Please arrive on time. If you are late, the duration of your treatment may be affected 
accordingly.
 š You may reschedule your appointment or change your treatment plan up to four hours 
before your appointment.
 š If you cancel your appointment on the day on which it was scheduled to occur, you will 
be charged 50% of the price of the treatment. If you fail to show up for your appointment 
and you did not cancel in advance, you will be charged the full amount.
 š If the treatment you selected cannot be performed due to medical reasons, we will offer 
you an alternative treatment plan that's better suited to your needs.
 š The Milos Dead Sea Hotel reserves the right to make changes to the treatment menu 
and price list at any time, at its sole discretion.
 š Special offers cannot be used in conjunction with any other discount or promotional offer.

Kindly,
Spa Staff, Milos Dead Sea Hotel



Body Treatments

Mineral Contouring – Slimming Body Treatment (70 minutes)
This firming and sculpting body treatment begins with a salt scrub for energizing and 
purifying the skin, followed by a deep temple massage with Dead Sea gel – exclusively 
patented by AHAVA to expel toxins and minimize the appearance of cellulite – and ending 
with a natural mud wrap to promote slimming, tone your body and enhance your health.
The treatment leaves your skin smooth and saturated and your body comfortable and 
relaxed.

Dead Sea Salt Body Scrub (50 minutes)
Pamper yourself with an authentic Dead Sea experience using nature's secret formula 
– a salt body scrub with natural salt crystals to invigorate and restore your skin, leaving 
it fresh, soft and revealing its natural shine.
The scrub is followed by a revitalizing mineral lotion that wraps the skin with softness 
and provides the ultimate body hydration.

Mineral & Botanical Uplifting Body Exfoliation (50 minutes)
An aromatic, sensuous body peel that smoothens and invigorates your skin, based on 
natural active botanical granules such as Aragen shells, grape and date seeds to promote 
cell regeneration and reveals your skin's glow. The peel is followed by a nurturing desert 
plant body oil which wraps the skin with warmth and refines its texture. 



Mineral Royal Facial (50/70 minutes)
A luxurious treatment fit for royalty. For ultimate shine and radiance. This facial utilizes 
two of the world's most ancient beauty secrets. Two pure natural treasures, staples of 
beauty and health that were once reserved only for the highest members of royalty and 
nobility – Dead Sea mineral mud and pure, 24-karat gold. Discover your skin's natural 
beauty.

Mineral Energy for Men (50/70 minutes)
A facial treatment suited especially for men. A refreshing, energizing treatment that 
includes a deep pore cleanse and a relaxing anti-stress massage, exclusive to AHAVA. 
The boost of moisture and minerals helps the skin recover from the daily stresses that 
weaken it and cause it to lose its softness and firmness.
Leaves your skin feeling incredibly fresh and full of energy.



Facial Treatments

Mineral Osmoter™ Recharge (50/70 minutes)
A celebration of natural Dead Sea minerals, this facial treatment uses AHAVA's exclusive 
Osmoter™ technology – scientifically proven to strengthen the skin and give it a youthful 
appearance.  Natural minerals, mud, and desert plants are present throughout the 
treatment, which is suited specifically to your skin's needs and includes a deep pore-
cleansing mud peel, a massage with crystal oil to smooth out wrinkles and keep your skin 
firm, and a toning facial mask to even out your skin tone and alleviate signs of fatigue. The 
treatment restores your skin's energy, comfort, and shine that come from deep within 
your skin, for a fresher, younger, smoother, and more vital look – no matter your age.

Absolute Mineral Renewal (50/70 minutes)
An anti-aging facial that helps firm up your skin and smooth out wrinkles for a younger, 
more vital look. The treatment reveals your skin's natural glow, protects its firmness and 
helps it withstand climate and environmental damage that can exacerbate signs of aging.

Mineral Detox (50/70 minutes)
A healthy detox that will get rid of all the toxins that cling to the skin and accelerate the 
aging process.
This mineral-rich treatment, developed exclusively for AHAVA, includes a cleansing detox 
massage for the face and upper chest, restores your skin's energy and glow, purifies it 
and leaves it feeling clean and relaxed.



AHAVA is the leading brand for mineral-based products 
using natural Dead Sea ingredients. Developed according 
to a holistic approach that wields the Dead Sea's natural 
spa-like properties to restore and rejuvenate your skin.
AHAVA treatments take you on a magical journey through 
the Dead Sea and revitalize your skin both physically and 
spiritually. Our treatment menu invites you to show yourself 
some well-deserved love. Float above the stress of your 
everyday routine and release your inner beauty and energy.

AHAVA Treatments





Anti-Psoriasis Treatment (70 minutes)
A gentle peeling treatment, a seaweed wrap, and a massage with mineral-rich palm 
oil – ideal for treating dry skin.

Lymphatic Cleanse (70 minutes)
The treatment begins with a 20-minute body wrap using mineral-rich seaweed – highly 
recommended for balancing the skin's moisture levels before the lymphatic cleanse.
Next, a gentle, 50-minute massage will invigorate your lymphatic system to boost the 
flow of fluids.

Treatment Packages (Singles)



Date Wrap (40 minutes)
This treatment – a Milos Hotel Spa exclusive – uses a special cream made from dates 
that grow around the Dead Sea area. In addition to their high nutritional value, the benefits 
of dates extend to cleansing, disinfecting, cooling, refreshing, and tightening the skin.

Seaweed Wrap (20 minutes)
Seaweed is rich in minerals and helps rejuvenate, tighten, and balance your skin.

Aloe Vera Wrap (20 minutes)
Wrapping your body in aloe extract helps heal wounds and burns and relieve pain.



 Peeling Treatments
and Body Wraps







Ayurveda (70 minutes)
A traditional treatment method that includes a hot oil rub and the dripping of a slow stream of 
warm oil onto the forehead.

Abhyanga (50 minutes)
Inspired by Indian tradition, this unique method includes rubbing hot sesame oil on the body in 
a slow, gentle motion.

Shirodhara (30 minutes)
A head and face massage inspired by Ayurdevic methods that includes dripping a slow stream of 
warm sesame oil onto the forehead, in alignment with the third-eye.

Thai Massage (70 minutes)
A traditional Thai method that combines controlled acupressure and assisted stretching. The 
treatment is done on a mattress, and patrons are required to wear comfortable, loose-fitting clothes.

Thai Massage with Oil (50 minutes)
A treatment based on traditional yoga techniques, combining a hot oil massage with acupressure 
and assisted stretching.

Shiatsu (50 minutes)
An ancient Eastern tradition that combines physical pressure and energy work.

Foot Massage (30 minutes)
A luxurious foot massage using a mineral-rich foot cream.



Treatments of the Far East





Prenatal Massage (50 minutes)
A gentle massage for pregnant women in their 18th week and onward. Relieves bloating 
and discomfort.

Extremities Massage (30/50 minutes)
A relaxing treatment for relieving tension in the body's extremities - hands, feet, and head.

Back, Neck, and Shoulder Massage (30 minutes)
A focused upper-body massage.

Reflexology (30/50 minutes)
In this unique treatment method, the therapist applies pressure to specific areas in the 
patient's foot to sooth the body and balance its functions.



Milos (50/70 minutes)
This unique Greek treatment combines a full massage with vitamin-enriched palm oil 
to rejuvenate and soften the skin - indulgent and relaxing.

Combined Massage (50/70 minutes)
A multi-sensory treatment that combines several massage techniques in a relaxing 
atmosphere.

Hot Stone Massage (70 minutes)
A luxurious experience that dates back to old Native American traditions, combining a 
soothing massage with the comforting sensation of hot stones.

Deep Temple Massage (50/70 minutes)
A deep, focused treatment to relax your body and release tension.

Medical Massage (30/50/70 minutes)
A massage technique that focuses on the physical aspect and helps relieve pain, relax 
the muscles, enhance mobility and improve your general wellness.

Swedish Massage (50/70 minutes)
A classic massage technique that relaxes your muscles, improves blood flow, and provides 
a lasting feeling of tranquility.



Massage Treatments



Walk in,
Float out.

 At the lowest place on earth, between mountains and 
sea, with the forces of nature, and inspired by Aphrodite, 
the Greek goddess of beauty, we created the Milos Spa. 

Come for an experience that will take you beyond time 
and space, and enjoy the peace and quiet of therapeutic 
bliss. We offer body and beauty treatments, to provide 
you with an exciting body and soul experience provided 
by our dedicated and professional stuff. 

We invite you to close your eyes and dive into tranquility 
with our luxurie treatments for a perfect vacation. 



For further information please call the spa
at 08.6688100  or by email: milos.spa@herbertsamuel.com 



Treatments Menu


