


A Life SPA environment that reflects the Armani lifestyle and design philosophies; 
offering beautiful, unique spaces and outstanding service for individual 
treatments, personal fitness, sequential thermal bathing and a tranquil outdoor 
pool with the splendour and magnitude of Burj Khalifa.

Armani/SPA offers a fully tailored sensory experience to suit the needs of every 
individual. Simply reserve your desired SPA time and design your personal SPA 
collection, combining unique therapies and services.

SPA therapies have been designed to fulfil different goals. MU quenches a 
desire for relaxation and stillness; LIBERTÀ encourages freedom of movement  
and the release of physical pain; and FLUIDITÀ enhances vitality, restoring 
internal balance.

أرماني/سبا

تعكــس أجــواء الســبا نمــط الحيــاة وفلســفة التصميــم   الــي   تنفــرد بهــا عالمــة أرمانــي، حيــث توفــر مســاحات 

جميلــة وخدمــة ممتــازة للعالجــات الفرديــة، وبرامــج اللياقــة البدنيــة الشــخصية، باإلضافــة إلــى أجنحــة 

االســتحمام التعاقــي الحــراري وحــوض ســباحة خارجــي يتحلــى بروعــة وعظمــة بــرج خليفــة.

ية كاملة، مصممة بعناية لتناسب احتياجات كل ضيف. ال عليكم سوى جحز 
ّ

يوفر أرماني/سبا تجربة حس

الوقت المناســب لكم ثم تصميم مجموعتكم الخاصة الجامعة ما بني عالجات وخدمات الســبا الممتازة.

 مختلفة، فتقوم MU بإشباع   رغبة   االسرتخاء   والسكون،  
ً
ق أهدافا

ّ
ولقد تم تصميم عالجات السبا لتحق

 FLUIDITÀ ــص   مــن   األلــم الجســدي،   فيمــا تقــوم
ّ
 أمــا LIBERTÀ    فتشــجع علــى حريــة   الحركــة   والتخل

علــى تعزيــز   الحيويــة فــي   الجســم   واســتعادة التــوازن الداخلــي . 





COLLECTIONS

Armani/SPA is based on the creation of a sequence of personalised treatments 
designed to fit the time you have available, in order to deliver an enjoyable and 
therapeutic experience. Your experience begins with a one-on-one consultation 
with your personal SPA professional who will discuss your tailor-made treatment 
schedule. Whether you select a signature experience or a full day of pampering, 
your time at Armani/SPA includes ample relaxation time, leaving you calm 
yet rejuvenated.

Half Day SPA Experience

A four-hour journey that comprises of up to three hours of selected holistic 
treatments or final touches as well as your choice from the bio, organic or 
vegetarian SPA cuisine menu, and use of the tranquil outdoor pool and 
state-of-the-art gym.

Full Day SPA Experience

A flexible eight-hour journey for the ultimate in personalised indulgence.

Enjoy up to four hours of tailored therapies including holistic treatments or 
final touches and the choice of a two-course bio, organic or vegetarian SPA 
cuisine menu.

A personal training session in the state-of-the-art gym*, equipped with a 
Kinesis wall and CV modular machines, and access to the tranquil pool area is 
also included.

Complete your journey at the SPA Terme with its cleansing sauna, steam bath, 
laconium and sequential shower, before ending the day in the calming setting 
of the relaxation lounge with an appetising selection of healthy fruit snacks and 
beverages, and the soothing backdrop of the waterfall display.

*Please allow 24 hours’ notice for a Personal Training class.

المجموعات

لســلة مجموعــة مــن العالجــات الشــخصية المصممــة لتتناســب مــع 
َ

يقــوم مبــدأ أرماني/ســبا علــى س

الوقــت المتــاح لديكــم، وذلــك مــن أجــل تقديــم تجربــة مســلية وشــافية فــي اآلن ذاتــه. وتبــدأ تجربتكــم 

باستشــارة شــخصية مــع خبــر الســبا الخــاص بكــم لمناقشــة جــدول عالجاتكــم. ســواء وقــع اختياركــم علــى 

تجربــة ممــزة خاصــة بأرماني/ســبا أو كنتــم ترغبــون بيــوم كامــل مــن االســتجمام، يشــمل جدولكــم 

.
ً
وفــرة مــن الوقــت لالســرتخاء، كــي تشــعرون بالهــدوء والتجــدد معــا

تجربة السبا لنصف اليوم

رحلــة مدتهــا أربــع ســاعات، تتضمــن ثــالث ســاعات مــن العالجــات المتكاملــة أو اللمســات األخــرة باإلضافــة 

إلــى اختياركــم مــن قائمــة طعــام الســبا الشــاملة علــى المأكــوالت الحيويــة أو العضويــة أو النباتيــة، 

وإمكانيــة اســتخدام حــوض الســباحة الخارجــي الهــادئ والصالــة الرياضيــة المجهــزة بأحــدث التقنيــات.

تجربة السبا ليوم كامل

رحلة مرنة تستغرق مدة ثماني ساعات لتحقيق أقصى درجات االسرتخاء.

تمتعــوا بأربــع ســاعات مــن العالجــات المتكاملــة أو اللمســات األخــرة باإلضافــة إلــى وجبتــني مــن اختياركــم 

فــي قائمــة طعــام الســبا الشــاملة علــى المأكــوالت الحيويــة أو العضويــة أو النباتيــة. 

كمــا تتضمــن تجربتكــم حصــة تدريبيــة شــخصية فــي الصالــة الرياضيــة المجهــزة بأحــدث التقنيــات*، بمــا فــي 

ذلك»جــدار   الحركــة« Kinesis wall ومجموعــة   كبــرة   مــن   أجهــزة الوحــدات المعياريــة، باإلضافــة إلــى 

إمكانيــة اســتخدام حــوض الســباحة الخارجــي الهــادئ.

ــرة والحمــام البخــاري  تــرم، حيــث المســاحات المخصصــة للســاونا المطهِّ اســتكملوا رحلتكــم فــي الســبا 

وحمــام الكونيــوم وأجنحــة االســتحمام التعاقــي، وذلــك قبــل اختتــام اليــوم وســط األجــواء المهدئــة 

الصحيــة وعــرض  الخفيفــة  الفواكــه  لصالــة االســرتخاء مــع مجموعــة شــهية مــن وجبــات ومشــروبات 

المريــح. الشــالالت 

 *  نرجو تقديم إشعار مسبق ال يقل عن ٢٤ ساعة لجحز حصة التدريب الشخصي.



MU

STILLNESS

Armani/SPA Treatments for unique moments of stillness, peace and relaxation.

MU Face – Hydrating

Specific facial techniques help improve the skin appearance and tonicity, leaving 
it soft and supple to the touch. Specific skin care is chosen accordingly to 
hydrate, renew and balance as required. Ideal for dry, dehydrated skin requiring 
hydration and moisture.

50 or 80 minutes

MU Body Massage – Relaxing

Specially designed Armani signature Jasmine body oil enables deep  
relaxation that together with rhythmic movements, promotes a deep relaxing 
effect to de-stress, to restore sleep and to relieve tension.

50 or 80 minutes

MU Stone Body Wrap – Nourishing

A calming and soothing white hydrating body mask is applied to condition the 
body and deeply nurture the skin. The body is kept comfortably warm with hot 
volcanic stones to help the absorption of the carefully selected Relax body oil 
infused with vetivert and lavender for its deeply nourishing properties. 

50 or 80 minutes

MU Body Scrub – Smoothing/Relaxing

A medium pressure exfoliation gently lifts away dull skin improving cell renewal, 
with an application of product to leave the skin feeling smooth and the mind 
deeply relaxed.

25 minutes

MU

سكون

عالجات أرماني/سبا للحظات فريدة من الهدوء والسكينة واالسرتخاء.

MU Face – للرتطيب 

تســاعد تقنيــات الوجــه المحــددة علــى تحســني مظهــر البشــرة واســتعادة نعومتهــا ونضارتهــا ،  بفضــل 

مســتحضرات العنايــة المخصصــة الــي تقــوم علــى الرتطيــب والتجديــد وإعــادة االتــزان حســب المتطلبــات. 

عــالج مثالــي للبشــرة الجافــة الــي تحتــاج إلعــادة الرتطيــب.

٥٠ أو ٨٠ دقيقة

MU Body Massage – لالسرتخاء

عــالج تدليــك يحمــل توقيــع أرمانــي، حيــث يســتخدم زيــت الياســمني الــذي يبعــث علــى االســرتخاء العميــق 

بمســاعدة الحــركات اإليقاعيــة المتناســقة. تعــزز هــذه الرتكيبــة الفريــدة الشــعور بالراحــة، كمــا تســاعد 

علــى التخلــص مــن التوتــر واســتعادة دورة النــوم الطبيعيــة.

٥٠ أو ٨٠ دقيقة

MU Stone Body Wrap – للتغذية

يتــم لــف الجســم بقنــاع ترطيــب أبيــض لتهدئــة وتغذيــة البشــرة. ويتــم الحفــاظ علــى دفــئ الجســم مــن 

خــالل األجحــار الربكانيــة الســاخنة الــي تســاعد علــى امتصــاص زيــت Relax المختــار بعنايــة والمقــوى 

بنجيــل الهنــد والخزامــى لخصائصهمــا المغذيــة بعمــق.

٥٠ أو ٨٠ دقيقة

MU Body Scrub – للتلطيف واالسرتخاء

عــالج تقشــر متوســط الضغــط يرفــع خاليــا البشــرة الباهتــة بلطــف لتحســني عمليــة التجــدد، فيمــا يقــوم 

المنتــج بالحفــاظ علــى نضــارة ونعومــة البشــرة واســرتخاء العقــل بعمــق.

٢٥ دقيقة



LIBERTÀ

FREEDOM

Armani/SPA Treatments to free body and mind, soothe muscles and joints, 
alleviating body tension and muscle fatigue.

LIBERTÀ Face – Rejuvenating

A revitalising face massage that enlivens facial contours and enhances skin 
glow. Ideal to hydrate, renew and tone the skin, improving natural firmness 
and skin texture.

50 or 80 minutes

LIBERTÀ Body Massage – Muscle Tension Soother

Carefully selected Bois body oil by Armani with resinous Cedarwood is used 
as part of a deep, penetrating pressure point inspired massage treatment. 
This coaxes the muscles into releasing tension in order to enhance LIBERTÀ 
- “Freedom” of body movements.

50 or 80 minutes

LIBERTÀ Texture Body Wrap – Intense Nourishment 

A deep treatment for dry, devitalized skin, to result in the whole body 
intensely nourished and smooth. Layers of hydrating marine algae and 
velvety moisturising body butter are applied and wrapped in warm towels. 
Full body stretches end the treatment to result in the body feeling nourished 
and liberated.  

50 or 80 minutes

LIBERTÀ Body Scrub – Regenerating

A revitalising skin exfoliation using frankincense coffee and sea salt to 
encourage skin cell renewal leaving the skin smooth and hydrated.

25 minutes

حرية

عالجــا ت أرماني/ســبا لتحريــر الجســم والعقــل، تهدئــة العضــالت والمفاصــل، والتخفيــف مــن حــدة التوتــر 
الجســدي والتعــب العضلــي.

LIBERTÀ Face – للتنشيط واإلحياء 

تدليــك منشــط للوجــه يقــوم علــى إعــادة إحيــاء المالمــح وتعزيــز إشــراق البشــرة. الحــل المثالــي للرتطيــب 
والتجديــد وشــد عضــالت الوجــه مــن خــالل تحســني المتانــة الطبيعيــة لنســيج البشــرة.

٥٠ أو ٨٠ دقيقة

LIBERTÀ Body Massage – لتخفيف التوتر العضلي

األرز  خشــب  علــى  يحتــوي  والــذي  أرمانــي  مــن  بعنايــة  المختــار   Bois زيــت  باســتخدام  العــالج  يقــوم 
 العضــالت علــى 

ّ
الراتنجــي، كجــزء مــن التدليــك العميــق المســتوحى مــن عــالج نقــاط الضغــط، ويحــث

LIBERTÀ، أي حريــة الحركــة فــي الجســم.  إطــالق التوتــر مــن أجــل تعزيــز 

٥٠ أو ٨٠ دقيقة

LIBERTÀ Texture Body Wrap – للتغذية المكثفة

للجســم، التامــة  والنعومــة  المتكاملــة  التغذيــة  يحقــق  والضعيفــة،  الجافــة  للبشــرة  عميــق   عــالج 
المغلفــة المخمليــة  الجســم  وزبــدة  المرطبــة  البحريــة  الطحالــب  مــن  طبقــات  اســتخدام  خــالل   مــن 

في مناشف دافئة. ينتهي العالج بتمارين المد إلطالق الشعور بالحرية في الجسم.

٥٠ أو ٨٠ دقيقة

LIBERTÀ Body Scrub – للتجديد

ــا، وإعــادة  ــط يســتخدم لبــان القهــوة وملــح البحــر لتفعيــل عمليــة التجــدد فــي الخالي
ّ
عــالج تقشــر منش

النعومــة والرتطيــب للبشــرة.

٢٥ دقيقة

LIBERTÀ





FLUIDITÀ

FLUIDITY

Selected Armani/SPA treatments to balance and energize mind and body, 
improving the elimination of excessive fluids and toxins.

FLUIDITÀ Face – Revitalizing 

A specifically gentle facial for sensitive skins prone to puffiness. Soothing, 
de-sensitizing natural plant extracts and aromatherapy oils are used to gently 
cleanse, nourish and hydrate, leaving the skin nurtured and revitalized. Skin care 
is chosen accordingly to replenish, renew and balance as required. This facial is 
especially indicated for combination/oily skins, which need purifying from within.

50 or 80 minutes

FLUIDITÀ Massage – Energizing & Travel Recovery

An uplifting and revitalizing body massage with specific draining techniques to 
help reduce excessive water retention flushing out unwanted toxins. Carefully 
selected Jade body oil by Armani improves the lymphatic circulation and 
promotes recovery from demanding travelling and business schedules. Ideal 
for jet lag and to reduce water retention in the body.

50 or 80 minutes

FLUIDITÀ Texture Body Wrap – Detoxifying

Gentle dry body brushing techniques improve micro circulation and the 
appearance of irregular skin tone. The body temperature is comfortably raised 
to aid the healing benefits of natural mineral mud. Reviving Jade body oil helps 
eliminate toxins and excessive fluid retention, whilst foot massage uplifts body 
and mind.

50 or 80 minutes

FLUIDITÀ Body Scrub – Revitalising

A gentle skin exfoliation helps revitalise and improve body tone, draining 
impurities and improving skin cells renewal.

25 minutes

FLUIDITÀ
انسيابية

عالجــات أرماني/ســبا مختــارة تســاعد علــى تــوازن وتنشــيط الجســم والعقــل، وتحســني التخلــص مــن 

الســوائل الزائــدة والســموم.

FLUIDITÀ Face –  للتجديد

 للبشرة الحساسة المعرضة لالنتفاخ. ويستخدم المستخلصات النباتية 
ً
عالج لطيف للوجه، مصمم خصيصا

ــرة لتطهــر البشــرة بلطــف وتغذيتهــا وترطيبهــا إلعــادة تنشــيطها. ويقــوم الخبــر 
ّ
الطبيعيــة والزيــوت المعط

 علــى التــوازن الطبيعــي وحاجــات الرتطيــب والتجديــد المختلفــة 
ً
باختيــار مســتحضرات العنايــة بانتبــاه حرصــا

نصــح بالعــالج للبشــرة الدهنيــة أو المركبــة الــي تحتــاج للتنقيــة مــن الداخــل.
ُ
لكافــة أنــواع البشــرة. وي

٥٠ أو ٨٠ دقيقة

FLUIDITÀ Massage –  للتنشيط واستعادة الحيوية بعد السفر

عــالج تدليــك منشــط يعيــد الحيويــة للجســم مــن خــالل تقنيــات تجفيــف محــددة تســاعد علــى الحــد مــن 

احتبــاس الســوائل الزائــدة والتخلــص مــن الســموم الغــر مرغــوب بهــا. ويقــوم زيــت اليشــم الممــز مــن 

أرمانــي بتحســني الــدورة اللمفاويــة وتعزيــز اســتعادة الحيويــة علــى أثــر الجــداول المتعبــة للعمل والســفر. 

عــالج مثالــي إلرهــاق الســفر والحــد مــن احتبــاس الســوائل الزائــدة فــي الجســم.

٥٠ أو ٨٠ دقيقة

FLUIDITÀ Texture Body Wrap – إلزالة السموم

تقــوم تقنيــات المســح الجــاف اللطيــف للجســم علــى تحســني الــدورة الدمويــة الصغــرى كمــا تعمــل علــى 

تصحيــح مظهــر البشــرة وتنظيــم لونهــا. ويتــم رفــع درجــة حــرارة الجســم بنســبة مريحــة لتفعيــل الفوائــد 

ســتخدم زيــت اليشــم الممــز للمســاعدة علــى إزالــة 
ُ
الشــافية لقنــاع الطــني المعدنــي الطبيعــي. كمــا ي

الســموم والحــد مــن احتبــاس الســوائل الزائــدة فــي الجســم، فيمــا يقــوم تدليــك القدمــني بتنشــيط 

الجســم والعقــل فــي اآلن ذاتــه.

٥٠ أو ٨٠ دقيقة

FLUIDITÀ Body Scrub –  للتجديد

عــالج تقشــر لطيــف يعمــل علــى تجديــد الطاقــة وتحســني لياقــة الجســم، باإلضافــة إلــى التخلــص مــن 

الســموم الزائــدة وتفعيــل عمليــة التجــدد فــي الخاليــا.

٢٥ دقيقة



ARMANI/SPA SIGNATURE COLLECTION

Face

Crema Nera for her and Skin Minerals for him are skilfully applied to the face 
using hot and cold stones to repair, enhance and smooth all skin types. 

Body
A fusion of Japanese Shiatsu, Thai, traditional and acupressure techniques are 
applied to the body which is comfortably wrapped in luxurious Armani black silk.

30 minutes Face
60 minutes Body
90 minutes Face & Body

Giorgio Armani’s Crema Nera and Skin Minerals luxurious skincare is also 
available to purchase from the SPA reception and can be delivered to your room.

ARMANI/SPA ESSENTIAL TOUCHES
25-minute sequences to focus on specific areas

Shoulders, Neck and Scalp Massage, Back Massage, Foot Massage, 
Body Scrub, Express Facial, Revitalising Eye Treatment.
25 minutes

Thai Massage, Lymphatic Drainage Massage, Hot Stone Massage, 
Pregnancy Massage
50 or 80 minutes

ARMANI/SPA FINAL TOUCHES
Manicure & Pedicure – 30 and 60 minutes
Face & Body Waxing – 15, 25, 40, 50 and 60 minutes

لمسات أرماني/سبا األساسية

تسلسل مدته ٢٥ دقيقة للرتكزي على مناطق معينة

 الكتفني، تدليك الرقبة وفروة الرأس، تدليك الظهر، تدليك القدمني، تقشر الجسم،

عالج الوجه السريع، عالج العيون المنشط

٢٥ دقيقة

تدليك تايالندي، تدليك التصريف اللمفاوي، تدليك األجحار الساخنة، تدليك خاص بالسيدات الحوامل

٥٠ أو ٨٠ دقيقة

لمسات أرماني/سبا األخرة

مانيكور وباديكور – ٣٠ و٦٠ دقيقة

إزالة الشعر بالشمع للوجه والجسم – ١٥، ٢٥، ٤٠، ٥٠، و٦٠ دقيقة

مجموعة أرماني/سبا الممزة

الوجه

يتــم تطبيــق مســتحضر كريمــا نــرا للســيدات وســكني ميرنالــز للســادة بمهــارة علــى الوجــه باســتخدام األجحــار 

الســاخنة والبــاردة، لتصحيــح وتعزيــز وتلطيــف جميــع أنــواع البشــرة.

الجسم

يتم استعمال مزيج من التقنيات للجسم منها تدليك الشياتسو الياباني والتقنيات التايالندية والتقليدية 

والعالج باإلبر، فيما يتم لف الجســم بشــكل مريح بالحرير األســود الفاخر الذي يحمل توقيع أرماني.

٣٠ دقيقة للوجه
٦٠ دقيقة للجسم

٩٠ دقيقة للوجه والجسم

كمــا يمكــن الحصــول علــى مســتحضرات جورجيــو أرمانــي الفاخــرة للعنايــة بالوجــه – كريمــا نــرا وســكني 

ميرنالــز – مــن مكتــب االســتقبال للســبا ويمكــن إحضارهــا إلــى غرفتكــم مباشــرة.



SPA FACILITIES

Terme
A cascade of classical sequential bathing experiences – heat, humidity and 
falling water to cleanse and heal the body and mind.

Sauna
A dry deep heat, muscle relaxing, invigorating and immunity boosting. The 
recommended use is 10-15 minutes, followed by a relaxation period of the 
same duration.

Steam vapore
Moist heat that encourages perspiration and increased blood circulation, 
enlivening the senses and cleansing toxins. The vapore eases breathing and 
promotes glowing skin tone. Recommended use of maximum 25 minutes.

Acqua
A warm, freshwater shower with a cool mist walkway, to intensify and
complete the SPA Terme experience.

Laconium
A dry heat treatment room which allows the body to heat up slowly and gently. 
With low humidity, this treatment will help purify and detoxify the body by 
stimulating circulation. Recommended use of 15-20 minutes.  

Arrival Time
May we suggest arriving at least 45 minutes prior to your appointment to enjoy 
the exclusive SPA Facilities, or at least 10 minutes prior to the start of the 
treatment, wearing the robe and slippers provided. Please be aware that late 
arrivals will result in reduced treatment time.

Cancellation Policy
A 100% cancellation charge will be incurred for any SPA service not cancelled 
at least 24 hours prior to appointment.

مرافق السبا

تريم

سلســلة مــن تجــارب االســتحمام التعاقــي الكالســيكية – الحــرارة والرطوبــة والميــاه المتســاقطة لتنقيــة 

ومعالجــة الجســم والعقــل.

ساونا

تجربــة منعشــة تســاعد علــى التخفيــف مــن التوتــر العضلــي وتعزيــز المناعــة مــن خــالل الحــرارة الجافــة. 

يوصــى باســتخدام الغرفــة لمــدة ١٠ - ١٥ دقيقــة، تليهــا فــرتة اإلســرتخاء لمــدة موازيــة.

غرفة البخار

تحــث الحــرارة الرطبــة علــى التعــرق وتحريــك الــدورة الدمويــة باإلضافــة إلــى تنشــيط الحــواس والتطهــر 

مــن الســموم. ثــم يقــوم البخــار علــى تســهيل التنفــس وتعزيــز إشــراق البشــرة. يوصــى باســتخدام الغرفــة 

لمــدة ٢٥ دقيقــة علــى األكــر.

أكوا

دش دافئ من المياه العذبة مع ممشى من الرذاذ البارد، الكتمال تجربة السبا ترم.

الكونيوم

غرفــة عــالج بالحــرارة الجافــة إلحمــاء الجســم ببــطء ولطــف. مــع نســبة رطوبــة منخفضــة، يســاعد هــذا 

الدمويــة. يوصــى  الــدورة  تنشــيط  الســموم مــن خــالل  الجســم والتخلــص مــن  تنقيــة  العــالج علــى 

باســتخدام الغرفــة لمــدة ١٥ - ٢٠ دقيقــة.

وقت الوصول

يوصــى بالوصــول إلــى الســبا قبــل الموعــد بـــ٤٥ دقيقــة علــى األقــل وذلــك لالســتمتاع بمرافقــه 

ــني ولبــاس الســبا 
ّ
بــدء العــالج، وارتــداء الخف الحصريــة، أو الحضــور قبــل ١٠ دقائــق علــى األقــل مــن 

المقــدم لكــم. يرجــى العلــم أن الحضــور المتأخــر ســيؤدي إلــى تخفيــض وقــت العــالج.

سياسة اإللغاء

يتحمــل الضيــف رســوم قدرهــا ١٠٠٪ مــن ســعر العــالج أو الخدمــة مــا لــم يتــم اإللغــاء قبــل ٢٤ ســاعة مــن 

الموعــد علــى األقل.





SPA ETIQUETTE
Our SPA environment is one of relaxation and tranquillity. Please respect all 
SPA Guests’ right to privacy and serenity. In light of this, Guests are required 
to wear swimwear in common areas, including Relaxation Pool, Sauna and 
Steam Bath. The SPA is a mobile phone and smoking-free zone. Robes, towels, 
slippers and amenities will be provided by the SPA.

Children
Guests under the age of 16 who are accompanied by an adult are welcome to 
visit the SPA, to use the facilities and schedule treatments.

Gift Vouchers
Gift Vouchers are available for any treatment of your choice and are an ideal 
present for someone special. Gift Vouchers are non-refundable and must be 
presented at time of treatment or purchase.

Health Conditions
Kindly advise us of any health conditions, allergies or injuries, which could 
affect your service when making your SPA reservation.

Pregnancy
Please inform our SPA Team in order to guide you in selecting which treatments 
are most suitable for you during this special time.

آداب السلوك في السبا

تقــوم بيئــة الســبا لدينــا علــى االســرتخاء والســكينة، لــذا يرجــى احــرتام حقــوق كل ضيــف بالخصوصيــة 

والهــدوء. كذلــك يرجــى مــن الضيــوف ارتــداء مالبــس الســباحة فــي كل المناطــق المشــرتكة، بمــا فــي 

ذلــك حــوض االســرتخاء والســاونا وغرفــة البخــار. إن الســبا هــو منطقــة خاليــة مــن التدخــني والهواتــف 

ــني والمناشــف وكافــة وســائل الراحــة مــن قبــل الســبا.
ّ
المحمولــة. ســيتم توفــر الــرداء والخف

األطفال

إن الضيــوف الذيــن تقــل أعمارهــم عــن عمــر ١٦ ســنة والذيــن يحضــرون برفقــة أحــد البالغــني هــم فــي 

موضــع الرتحيــب لزيــارة الســبا واســتخدام مرافقــه وجحــز مواعيــد العالجــات الخاصــة بهــم.

قسائم الهدايا

ــا أليــة عالجــات مــن اختياركــم وهــي تشــكل مفاجــأة ســارة ألحبائكــم فــي كل  تتوفــر لدينــا قســائم الهداي

ــا غــر قابلــة لالســرتداد ويجــب إحضارهــا لموعــد العــالج أو عنــد الشــراء. المناســبات. إن قســائم الهداي

الحاالت الصحية

يرجــى إعالمنــا مــا إذا كانــت لديكــم حالــة صحيــة خاصــة، حساســية معينــة أو إصابــة قــد تؤثــر علــى عالجكــم 

عنــد جحــزه.

السيدات الحوامل

يرجــى إعــالم فريــق الســبا بالحمــل ليتمكــن مــن اإلرشــاد فــي اختيــار العالجــات المناســبة لكــم خــالل هــذه 

الفــرتة الخاصــة.
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