
 
 

 

 
 

Άσκηση & Κίνηση 

 
Personal Training 

Προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία επιλογών γυμναστικής για όλες τις ανάγκες σας. 

 
Yoga: 

Είναι μια πρακτική νου και σώματος που συνδυάζει  φυσικές στάσεις,    τεχνικές 

αναπνοής και διαλογισμό ή χαλάρωση, για την ενίσχυση της ευημερίας. (390cal). 

 
Pilates mat/props: 

Μια σειρά κινήσεων που θα σταθεροποιήσουν και θα ενισχύσουν την βάση σας. Θα 

έχετε ευελιξία, πιο σφιχτούς μυς, καλύτερη στάση και μία υπέροχη αίσθηση ευεξίας. 

(400 / 440cal). 

 
Gym stick Workout: 

Το εργαλείο Gymstick παρέχει μια ολοκληρωμένη άσκηση σώματος ιδανική για όλα τα 

επίπεδα γυμναστικής. Οι ασκήσεις γυμναστικής μπορούν να βελτιώσουν την δύναμη, 

την ισορροπία, τη στάση, τον συντονισμό, τη μυϊκή δύναμη και την αντοχή (500cal). 

 
Functional Fitness Training: 

Η Λειτουργική γυμναστική αναφέρεται σε άσκηση που βελτιώνει την καθημερινή 

δραστηριότητα. Μια λειτουργική άσκηση προκαλεί ισορροπία και συντονισμό, ενώ 

ταυτόχρονα βελτιώνει τη δύναμη και το εύρος της κίνησης (580cal). 

 
Cardio Personal Training: 

Συνδυάστε βασικά αερόβια βήματα χορού, συνήθως με ρυθμική μουσική ή Beat για 

να διαμορφώσετε το δικό σας πρόγραμμα όπου και θα μπορείτε να κάνετε 

οπουδήποτε. Είναι ένας καλός τρόπος να αποκτήσει το σώμα 



 
 

 

 

 
σας φόρμα, να αισθανθείτε χαρούμενοι και να ενισχύσετε το μεταβολισμό σας! 

 
 

• Ατομικό: 50' - 40€ 

• Γκρουπ: (2 – 4) 50' - 20€ per person 

 
 

Aqua bikes Workout 

 
Aqua bike Workout: 

Είναι άσκηση με ποδήλατο μέσα στο νερό. Τα ποδήλατα τοποθετούνται σε μια πισίνα 

και κάνετε πετάλι ενάντια στην αντίσταση του νερού, όπου είναι μέχρι τη μέση. 

Προστατεύστε την υγεία σας, τη δομή των οστών σας, τις αρθρώσεις και τους μυς 

σας. Δοκιμάστε το και θα αισθανθείτε υπέροχα και με ενέργεια. 

 
• Ατομικό: 50' - 50€ 

• Γκρουπ: (2 – 4) 50 50' - 25€ per person 

 
Μαθήματα κολύμβησης μωρών (στην εξωτερική πισίνα) 

 
Η κολύμβηση βρεφών και νηπίων είναι ένα πρόγραμμα εκμάθησης και ανάπτυξης 

βασικών κολυμβητικών ικανοτήτων με τη μορφή παιχνιδιού με την καθοδήγηση 

εξειδικευμένου εκπαιδευτή. 

 
Age: 6-18 month 

• Ατομικό: 30' - 30€ 

• Γκρουπ: (2 – 4) 30' - 15€ per person 

 
Το παιδί σας μπορεί: 

• Να εξερευνήσει το νερό και να αρχίσει να αισθάνεται άνετα 

σε αυτό. 



 
 

 

 

 
• Να κάνει πολύ βασικές κινήσεις με πόδια και χέρια 

• Να ξεκινήσει να ελέγχει την πλεύση και την ολίσθηση, 

την εμφύσηση φυσαλίδων, την αλλαγή των κατευθύνσεων και την 

είσοδο και έξοδο από το νερό (όλα με βοήθεια). 

 
Ηλικία: 3-5 ετών 

• Ατομικό: 45' - 35€ 

• Γκρουπ: (2 – 4) 30' - 15€ per person 

 
Το παιδί σας μπορεί: 

• Να μάθει να επιπλέει με την μπροστινή και οπίσθια επιφάνεια 

• Να κινείται από την μία πλευρά στην άλλη 

• Να χρησιμοποιεί τα χέρια και τα πόδια του για να προωθήσει τον 

εαυτό του στο νερό 

 
Ηλικία: 5 και επάνω 

• Ατομικό: 45' - 35€ 

• Γκρουπ: (2 – 4) 35' - 15€ per person 

 
Το παιδί σας μπορεί: 

 

• Να συνδυάσει μαζί τις κινήσεις χεριών και ποδιών όπως και την αναπνοή του 

για να αρχίσει να μαθαίνει τις πραγματικές κινήσεις της κολύμβησης 

Να πηδάει και να βουτάει στην πισίνα 

• Να δουλέψει για επιπλέον ικανότητες πλεύσης και ολίσθησης 

• 

 

 
Fitness Centre/hours of operation 8:00 to 20:00 

Appointments: 8:00-12:00 and 16:00-20:00 


