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Καλώς ήρθατε
στο Essential Spa
του Egnatia Hotel

 

Καλή ξενάγηση…

Welcome
at Essential Spa
Being a part of Egnatia City Hotel and placed at the most
appealing spot of the city, where the natural environment is
combined with the endless view of the sea.
With the power of Greek nature and treatments inspired by the 
most effective methods of relaxation and wellness, Essential Spa 
guarantees the best conditions for face and body physical
rejuvenation.
Essential Spa gives at the word beauty a more actual meaning with 
unique treatments at great prices.

We wish you a great time…

Στο πιο ελκυστικό σημείο της πόλης που συνδυάζει αρμονικά το
καταπράσινο περιβάλλον με το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
Με την δύναμη της ελληνικής φύσης και θεραπείες εμπνευσμένες
από τις αποτελεσμτικές μεθόδους χαλάρωσης και ευεξίας, το
Essential Spa εγγυάται τις καλύτερες προϋποθέσεις φυσικής
αναζωογόνησης προσώπου και σώματος.
Στο Essential Spa, η λέξη ομορφιά αποκτά πραγματικές
διαστάσεις με μοναδικές θεραπείες σε υπέροχες τιμές.



Express Θεραπεία Προσώπου 
Μία ολοκληρωμένη θεραπεία ιδανική για όλους
τους τύπους δέρματος.

Αποκαθιστά το PH της επιδερμίδας, αναζωογονεί και
ενυδατώνει βαθιά το πρόσωπο. Κατάλληλη και για άντρες.

Express Face Treatment 
Treatment suitable for all skin types, providing skin
rejuvenation, hydration and face PH restoration. Suitable for men.

Βαθιά θρέψη και ενυδάτωση τις επιδερμίδας.

Μια εντατική αγωγή που χάρη στις βιταμίνες A, F, H, E και το σύμπλεγμα 
βιταμινών Β, επιτυγχάνει αναγεννητική δράση ξαναδίνοντας την 
απαραίτητη υγρασία και ελαστικότητα στην επιδερμίδα. Ο θεραπευτής 
προτείνει την κατάλληλη θεραπεία ανάλογα με τις ανάγκες
της επιδερμίδας σας.

Deep Hydration
and reconstruction
Deep nourishment and hydration of the skin.

An intensive treatment due to vitamins A, F, H, E and the
complex of B vitamins, it achieves regenerative action re-giving
the necessary moisture and elasticity to the skin.
The therapist suggests the appropriate treatment for your

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACE TREATMENTS

35’

50’

45€

Βαθιά Ενυδάτωση
και Αναδόμηση



με πράσινο άργιλο
Η καθαριστική θεραπεία προσώπου με πράσινο άργιλο ρυθμίζει 
αποτελεσματικά την έκκριση σμήγματος, συσφίγγει τους πόρους 
και απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα για μια ενυδατωμένη, 

αναζωογονημένη και χωρίς ερεθισμούς επιδερμίδα.

Deep cleansing with green clay
Cleansing facial treatment with green clay effectively regulates 
sebum secretion, tightens pores and removes dead cells for
a hydrated, revitalized and without skin irritation.

Θεραπεία αντιγήρανσης 
Με την αξιοποίηση των μοναδικών ιδιοτήτων των ελαίων 
αβοκάντο, λεμονιού, ελιάς και άγριου τριαντάφυλλου, 
ανασυγκροτείται ο δερματικός φραγμός και ευνοείται
η επαναφορά της ελαστικότητας και σφριγηλότητας

της επιδερμίδας.

Anti - aging treatment 
By utilizing the unique properties of avocado, lemon, olive and 
wild rose oils, the skin barrier is reconstructed and the elasticity 

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACE TREATMENTS

75’

60’

55€

55€



Ανδρική περιποίηση προσώπου
Μια ειδική θεραπεία για άντρες βασισμένη σε μια μίξη 
εσπεριδοειδών, πράσινου καφέ, φύλλων ελιάς, ιχνοστοιχείων 
και μετάλλων. Μια σειρά από συστατικά τα οποία έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψουν τις ανάγκες του δέρματος 
των ανδρών, το οποίο συχνά ταλαιπωρείται από το καθημερινό 

ξύρισμα.

Η ιδιαίτερα χαλαρωτική θεραπεία προσώπου συνδυάζεται με 
το μασάζ αυχένα, προσώπου και κεφαλής.

Ο τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε!

Men’s Facial Treatment 
A treatment specially made for men, based on a fusion of citrus, 
green coffee beans, olive leafs, minerals and metals. A number 
of ingredients that have been specifically designed to meet the 
needs of men’s skin, which often suffers from daily shaving.

This very relaxing facial treatment combined with a neck, face 

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACE TREATMENTS

50’



μεταφέροντας πολύτιμα συστατικά βαθιά μέσα 
στο δέρμα χρησιμοποιώντας μία κεφαλή η οποία 
παράγει ένα εκατομμύριο δονήσεις το δευτερόλεπτο 
ενεργοποιώντας με εναν απαλό τρόπο, ακόμη και το 
μυικό ιστό. Η νέα επιστημονικά ελεγμένη μέθοδος 
αποκατάστασης προβλημάτων της επιδερμίδας και 

αντιγήρανσης .

The advanced skincare technology Sqoom, offers a 
professional therapy which reconstructs the connective 
tissue, improving the skin structure. Sqoom acts in the 
epidermis and dermis carrying precious ingredients 
deep into the skin using a head which produces a 
million vibrations per second, activating with a gentle 
way even the muscle tissue. It is the new scientifically 

tested method for recovering skin and aging problems.

• SQOOM 1( καθαρισμός, μασάζ ή θρέψη, lifting)

• SQOOM 1( cleansing, massage or nutrition, lifting)

• SQOOM 2 (καθαρισμός, μασάζ, θρέψη)

• SQOOM 2 (cleansing, massage, nutrition)

• SQOOM 3 Xcential Booster

24ωρη διάρκεια για άμεση λάμψη, απαλή, δροσερή 
και αναζωογονημένη εμφάνιση αμέσως μετά την 
θεραπεία. Ιδανικό πριν από την εφαρμογή μακιγιάζ.

• SQOOM 3 Xcential Booster

24h duration for instant radiance, soft, cooling and re-
freshed appearance immediately after treatment. Ideal 
before applying makeup.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ
FACIAL TREATMENTS 

Tο καινοτόμο 
σύστημα 
του Sqoom 
προσφέρει μία 
πρωτοποριακή 
θεραπεία 
η οποία 
αναδομεί το 
συνδετικό 
ιστό, 
βελτιώνοντας 
την δομή του 
δέρματος.

30€

30€

40€



Θεραπεία κυτταρίτιδας
Μια ολοκληρωμένη θεραπεία από αποξηραμένα 
φύκια με εξαιρετική δράση κατά της κυτταρίτιδας 
και του τοπικού πάχους. Με πολύτιμα συστατικά 
που διεισδύουν στο δέρμα, προκαλούν αύξηση του 
επίπεδου υγρασίας, καύση του λίπους, διεγείρουν 
την κυκλοφορία του αίματος και λειαίνουν την 
επιδερμίδα.

Anticellulite treatment
An integrated treatment from dried seaweed with 
excellent anti-cellulite effect and local thickness. With 
valuable ingredients that penetrate the skin, they 
increase the level of moisture, burning fat, stimulate 
blood circulation and smoothen the skin.

Απολέπιση σώματος
Τα Peeling σώματος (για κανονικές και ξηρές 
επιδερμίδες) με αγνά υλικά, με κόκκους από 
κουκούτσι ελιάς αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα και τα 
μαύρα στίγματα. Συμβάλλει στη σωστή αιμάτωση και 
στην ανανέωση των κυττάρων και το δέρμα γίνεται 
πιο απαλό και λαμπερό.

Body Scrubs
Body Peeling (for normal and dry skins) with pure
ingredients, with olive kernel grains removes dead 
cells and black spots. It contributes to proper
perfusion and cell renewal, and the skin becomes 

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

60’



ευχαρίστηση 
τις ευεργετικές και αναζωογονητικές ιδιότητες της.

Ο συνδυασμός του τζέλ αλόης, της καλέντουλας και του
ελαιόλαδου ηρεμούν και αποκαθιστούν την ισορροπία του 
δέρματος δίνοντας ταυτόχρονα ένα ευχάριστο αίσθημα 
δροσιάς.

To Argart Oil και το Abyssian Oil ενυδατώνουν το δέρμα ενώ το 

υαλουρονικό οξύ ενισχύει την κυτταρική αναγέννηση.

Deep hydra Sensation
Dehydrated and sunburned skin, accepts with pleasure the ben-
eficial and rejuvenating properties.

The combination of aloe gel, calendula and olive oil calm and 
restore the balance of the skin while giving a pleasant feeling of 
coolness.

Argart Oil and Abyssian Oil moisturize the skin while hyaluronic 
acid enhances cellular regeneration.

60’

BODY TREATMENTS





Αίθουσα μασάζ



Ινδική Μάλαξη Κεφαλής
Η τεχνική που χαρίζει γαλήνη και απαλλάσσει από πονοκεφάλους, 
θυμό, έλλειψη συγκέντρωσης και άγχος. Το μασάζ κεφαλής είναι 
κομμάτι της ινδικής ιατρικής, που εφαρμόζεται με στόχο την 
απεμπλοκή της ενέργειας.

Indian Head Massage
The technique which gives peace and relieves headaches, anger, 
lack of concentration and stress. Head massage is part of Indian 
medicine, with the aim of unblocking the energy.

Ρεφλεξολογία πελμάτων
Η ρεφλεξολογία πελμάτων είναι ένα εκλεπτυσμένο μασάζ, που
περιλαμβάνει πιέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές των πελμάτων, 
οι οποίες αντιστοιχούν σε εσωτερικά όργανα, έχει μια εκπληκτικά 
χαλαρωτική και θεραπευτική επίδραση, καθώς βελτιώνει την 
κυκλοφορία και την λεμφική λειτουργία ενώ ταυτόχρονα 
ανακουφίζει και από την ένταση.

Foot Reflexology
Foot reflexology is a sophisticated massage that includes pressure 
on specific areas of the feet, which correspond to internal organs, 
has a surprisingly relaxing and therapeutic effect as it improves 

ΜΑΣΑΖ
MASSAGE

30’

30’



ΜΑΣΑΖ
MASSAGE

20’

30’

50’

Μασάζ πλάτης και αυχένα
Ενδείκνυται για βαθιά χαλάρωση και ανακούφιση. Καταπραΰνει
σωματικούς πόνους. Χαλαρώνει τους μυς, προσθέτει υγιή
λάμψη στο δέρμα, Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου. Ενισχύει
το εύρος της κίνησης και αυξάνει την ενέργεια.

Μασάζ πλάτης και αυχένα                           

Ενδείκνυται για βαθιά χαλάρωση και ανακούφιση. Καταπραΰνει
σωματικούς πόνους. Χαλαρώνει τους μυς, προσθέτει υγιή
λάμψη στο δέρμα, Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου. Ενισχύει
το εύρος της κίνησης και αυξάνει την ενέργεια.

Μύοχαλαρωτικό μασάζ
Ενδείκνυται για χαλάρωση σφιγμένων μυών, για αποκατάσταση
ευεξίας, για τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος και της
λέμφου. Αποφέρει βαθιά χαλάρωση και ανακούφιση.

Muscle relaxing massage
Suitable for relaxation of tight muscle, wellness restoration and
bloodstream and lymphatic stimulation. Brings deep relaxation
and pain relief.

25€

35€

50€



Η αρωματοθεραπεία είναι η αρχαία 
επιστήμη ανεύρεσης του κατάλληλου
αιθέριου ελαίου που με την εφαρμογή 
του βελτιώνουμε την υγεία και 
εξασφαλίζουμε ηρεμία, ευεξία και 
χαλάρωση.
Τα υψηλής ποιότητας αιθέρια έλαια που έχουμε επιλέξει είναι βασισμένα στη 
σύγχρονη επιστημονική αρωματοθεραπεία,100% βιολογικά και πιστοποιημένα. 
Τα αιθέρια έλαια μέσω της χειρομάλαξης απορροφώνται άμεσα και δρουν 
αποτελεσματικά.

Aromatherapy is the ancient science of finding the ideal essential oil that can im-
prove our health, calmness, wellness and relaxation of the spirit. Our selected, high 
quality essentials oils are based on modern scientific aromatherapy are 100% organic 
and certified. They are absorbed instantly through massage, directly into the skin 
and act effectively.

Αρωματοθεραπεία / Aromatherapy

Μετά από έντονη φυσική δραστηριότητα στην εργασία ή στην 
άθληση, η συγκεκριμένη θεραπεία θα σας προσφέρει αναλγητική, 
αποσυμφορητική και επανορθωτική δράση για τους μύες.

After intensive physical activity by working or training the treatment 

ΜΑΣΑΖ
MASSAGE

30’20’ 50’



για ένα συναρπαστικό μασάζ. Η φιλοσοφία του μασάζ βασίζεται 
στην ανταλλαγή ενέργειας με αποτέλεσμα την αποφόρτιση του 
οργανισμού από την αρνητική ενέργεια. Ακόμη είναι ιδανική 
θεραπεία για μυϊκούς κόμπους, ψύξεις και αυχενικά προβλήματα.

Hot Stones ritual massage
The volcanic hot black basalt stones are used for an exciting mas-
sage. The philosophy of massage stone is based on the energy 
exchange resulting the discharging of the body from negative en-
ergy. It is also the optimal treatment for aches, colds and cervical.

Θεραπεία με βεντούζες
Αρχαία κινέζικη θεραπεία που βασίζεται στην πεποίθηση ότι 
ορισμένα προβλήματα υγείας προκαλούνται από το στάσιμο 
αίμα και την κακή ροή ενέργειας μέσα στο σώμα σας.
Οι βεντούζες ενεργοποιούν το λεμφικό σύστημα, τα 
μπλοκαρίσματα του παχέος εντέρου, τον καθαρισμό στις 
φλέβες, στις αρτηρίες και τα τριχοειδή αγγεία. Ακόμη 
βοηθάνε στο κρυολόγημα, μειώνουν το οίδημα και τον πόνο. 
Χρησιμοποιούνται σε πόνους  ρευματικούς-αρθριτικούς, 
χρόνιους πόνους μέσης, δυσμηνόροιας, διαταραχές του 
αναπνευστικού  και του γαστρεντερικού.  

Cupping therapy
Αncient Chinese therapy based on the belief that certain health 
problems can be caused by stagnant blood and a poor energy 
flow through your body. Cupping activates the lymphatic system, 
the blockages at colon, cleans the veins, arteries and capillaries. 
Also, it acts against the cold, reduces swelling and pain, solves 
adhesions. It is used in rheumatic-arthritic pain, chronic waist pain, 
dysmenorrhea, respiratory disorders

ΜΑΣΑΖ
MASSAGE

70€

60’

20’

40’

35€

20€



Απολαύστε την χαλάρωση
που προσφέρει
η Φινλανδική σάουνα

ο ο75 C - 80 C  σε μια γαλήνια ατμόσφαιρα.

Διαθέσιμη κατόπιν ραντεβού 30 λεπτά τουλάχιστον,
πριν την χρήση.

Outdoor Finnish Sauna

Enjoy the relaxation
the Finnish sauna

ο ο75 C - 80 C  offers in a tranquil atmosphere.

Available by appointment, at least 30 minutes 8€ /before use.

45’

ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗ ΣΑΟΥΝΑ
FINNISH SAUNA



Αποτρίχωση χεριών / Hands hair removal 

 

Αποτρίχωση ποδιών / Legs hair removal  

Αποτρίχωση γαμπών / Calf hair removal  

Αποτρίχωση κοιλιάς / Belly hair removal  

Αποτρίχωση κοιλιάς & θώρακα / Belly & chest hair removal  

Αποτρίχωση πλάτης / Back hair removal  

Αποτρίχωση μπικίνι απλό / Bikini simple hair removal   

Αποτρίχωση μπικίνι / Brazil Bikini hair removal  

Αποτρίχωση άνω χείλους / Upper lip hair removal  

Σχεδιασμός φρυδιών / Eyebrows shaping  

Αποτρίχωση μασχάλης / Underarm hair removal 

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΕΙΣ

15€
 

20€

15€

10€

20€ 

20€

15€

25€

5€

10€

10€







ΠΑΚEΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
SUBSCRIPTION PACKAGES

Η ημερήσια συνδρομή στο Essential Spa προφέρει:

Πρόσβαση σε γυμναστήριο, σάουνα υπερύθρων, χαμάμ, 
εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, θερμαινόμενο jacuzzi,
χρήση αποδυτηρίων, ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες, πετσέτες.

Daily access
The daily access subscription offers the following:

Indoor Swimming Pool- Fitness Studio - Hamam - Jacuzzi,
infrared Sauna. Locker rooms, separate for men and women, towels.

Μηνιαία συνδρομή
Η μηνιαία συνδρομή μέλους προσφέρει:

Ότι και η ημερήσια συνδρομή και επιπλέον
10% έκπτωση σε όλες θεραπείες spa
10% έκπτωση στο Restaurant & Bar Thea

Monthly subscription 
The monthly subscription offers the following:

Whatever daily subscription and additional
10% discount in all Essential Spa treatments
10% discount at Restaurant Bar Thea

20€

 97€



ΠΑΚEΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
SUBSCRIPTION PACKAGES

Διμηνιαία συνδρομή
Η διμηνιαία συνδρομή μέλους προφέρει:

Ότι και η μηνιαία συνδρομή και επιπλέον
25% έκπτωση σε όλες θεραπείες και τα μασάζ
10% έκπτωση στο Restaurant & Bar Thea
10% έκπτωση στα προϊόντα του Essential Spa

Two month Membership package
The two month membership package offers
the following:

Whatever monthly subscription and additional
25% discount in all Essential Spa treatments and massages
10% discount in all Essential Spa products
10% discount at Restaurant Bar Thea

Τριμηνιαία συνδρομή
Η τριμηνιαία συνδρομή μέλους προφέρει:

Ότι και η διμηνιαία συνδρομή και επιπλέον
25% έκπτωση σε όλες θεραπείες και τα μασάζ
10% έκπτωση στο Restaurant & Bar Thea
10% έκπτωση στα προϊόντα του Essential Spa

Επιλογή μίας υπηρεσίας καθε μηνα δωρεάν.

Three month Membership package 
The three month membership package offers
the following:

Whatever two month subscription and additional
25% discount in all Essential Spa treatments and massages
10% discount at Restaurant Bar Thea
10% discount in all Essential Spa products

165€



Πρόγραμμα Essential

30 Παρουσίες με δυνατότητα

χρήσης όλων των δραστηριοτήτων
• Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα

• Γυμναστήριο

• Hamam

• Jacuzzi

• Sauna υπερύθρων

15% έκπτωση στις θεραπείες του Essential Spa

10% έκπτωση στα προϊόντα του Essential Spa

Essential Program

30 visits for using all of the following
• Indoor Swimming Pool

• Fitness Studio

• Hamam

• Jacuzzi

• Infrared Sauna

15% discount in all Essential Spa treatments 198 €10% discount in all Essential Spa products

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ



YEARLY VISITING

 
  

PROGRAMS

10 επισκέψεις με δυνατότητα χρήσης

Εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας,
Γυμναστήριου, Hamam, Sauna υπερύθρων, Jacuzzi

Rehab Program
(Quick Recovery Program)

10 visits for using

Indoor Swimming Pool, Fitness Studio, Hamam,
infrared Sauna, Jacuzzi

Πρόγραμμα Classic
20 Παρουσίες με δυνατότητα χρήσης όλων
των δραστηριοτήτων

Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, Γυμναστήριο, Hamam,
Jacuzzi, Sauna υπερύθρων

10% έκπτωση στις θεραπείες του Essential Spa

Classic Program
20 visits for using all of the following

Indoor Swimming Pool, Fitness Studio, Hamam,

99€

infrared Sauna, Jacuzzi

168 €10% discount in all Essential Spa treatments

 

Rehab
 

 

Πρόγραμμα

 
                                                (Πρόγραμμα γρήγορης αποκατάστασης)

Πρόγραμμα 





Ξεχωριστές ώρες απόλαυσης και 
χαλάρωσης με τον φίλο ή φίλη σας 
που παντρεύεται!
Bachelorette Spa έκπληξη για τη νύφη ή τον γαμπρό
και την παρέα σας.

Χρήση εσωτερικής θερμαινόμενης πισiνας, hammam, sauna υπερύθρων
& jacuzzi.

Επιλέξτε την θεραπεία σώματος που σας ταιριάζει και 
παράλληλα απολαύστε τις εγκαταστάσεις του Essential Spa.

Get ready to enjoy unique moments of
pleasure and relaxation with a friend 
who is getting married!
Bachelorette Spa Surprise for the bride or the groom
and friends.

Use of the Indoor pool, as well as hammam, infrared sauna & Jacuzzi.

Choose body therapy that you like and enjoy
the Essential Spa facilities.

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ / GIFT VOUCHERS 
Επιλέξτε το καλύτερο δώρο για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 
Χαρίστε στην οικογένεια σας, στους φίλους και
στους συνεργάτες σας μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης
στο Essential Spa.

There’s nothing as memorable as a Gift Voucher.
The ultimate indulgence for your loved ones. Provide a unique 
relaxing experience for your family, friends and colleagues
at Essential Spa.



Ώρες λειτουργίας - Operating hours

Δευτέρα - Κυριακή από 10.30 πμ έως 21.00 μμ

Monday - Sunday from 10.30 am to 21.00 pm

Όροι χρήσης - Terms of use

  Παρακαλούμε να βρίσκεστε στο ραντεβού 15 λεπτά νωρίτερα. Σε περίπτωση που 
καθυστερήσετε, αυτό ίσως μειώσει το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας για τη 
θεραπεία.

Α παγορεύεται η κατανάλωση ποτού και φαγητού στους χώρους του Spa.

     Παρακαλούμε θερμά να κλειδώνετε τα προσωπικά σας αντικείμενα στο
προσωπικό σας ντουλαπάκι.

 Α παγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στους χώρους του Spa.

   Σ τους πελάτες παρέχονται μπουρνούζια, πετσέτες και παντόφλες.

     Η απενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη, για τη δική

σας ηρεμία και χαλάρωση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παιδιά των ενοίκων, κάτω των 12 ετών,
επιτρέπεται να επισκέπτονται την πισίνα καθημερινά μόνο μεταξύ 10:30 - 14:30 
και πάντα με τη συνοδεία ενήλικα.

Please come to your appointment 15 minutes in advance. In the event of a
delay, this may reduce the time available for your treatment.

E ating and drinking are forbidden in the Spa’s facilities.

    Please lock your personal items in your personal locker.

     Smoking is strictly forbidden within the Spa.

   R obes, towels and slippers are provided to all guests.

    Please deactivate your mobile telephone, for your own tranquility and relaxation.

IMPORTANT NOTICE: Guest’s children, below the age of 12, are allowed in the 
pool every day only between 10:30 - 14:30 and should always be accompanied 
by an adult.
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