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Packaged Rituals

Face Ritual

Ultimate Indulgence 
2 hrs 35 mins       AED 2145

With two therapist devoted only to you, this is an exotic, luxurious and unforgettable celebration 
of indulgence. Aroma Reflex Foot Ritual ~ Lavender Body Wash ~ Choice of Traditional Body 
Scrub ~ Aromatherapy Floral Bath ~ Mandara Massage ~ ELEMIS Taster Facial  ~ Foot Massage.

Pure Indulgence
2 hrs 35 mins       AED 1390

Immerse yourself in the Spa experience with this indulgent treatment package. Aroma Reflex 
Foot Ritual ~ Lavender Body Wash ~ Choice of Traditional Body Scrub ~ Aromatherapy Floral 
Bath ~ Balinese Massage ~ Choice of Refresher Facial or Foot Massage.

Frangipani Body Glow 
2 hrs                     AED 1160

Entice your body to an exfoliation with a difference. Warmed oils drizzled over your body ~ 
sumptuous ELEMIS Intensely Cleansing Salt Scrub - Lime and Ginger, massaged into the skin 
to slough away dryness ~ shower ~ embalm the body with ELEMIS Frangipani Monoi Body 
Oil ~ receive a relaxing mini facial whilst wrapped in the fragrant cocoon ~ Balinese Massage.

Dream Weaver
1 hr 55 mins       AED 960
   
Head to toe indulgence for radiant skin and a dream-like sense of overall well-being. Aroma 
Reflex Foot Ritual ~ Balinese Massage ~ Pure Nature Facial.

Spa Discovery
1 hr 35 mins       AED 745

Age-old tradition combines with finest European skincare for a deliciously relaxing experience. 
Aroma Reflex Foot Ritual ~ Balinese Massage ~ ELEMIS Taster Facial. 

Facial will begin with an Aroma Reflex Foot Ritual.

Pure Nature Facial
1 hr 05 mins       AED 495

Mandara Spa’s signature facial rich in enzymes that can peel away dead skin, antioxidant 
vitamins to protect and treat the cells from environmental (and self-induced!) pollutants and 
natural oils for deep nourishment. We use only natural ingredients with no harmful preservatives 
or additives. There are three options for different skin types, relying on nature’s life-force to 
restore the equilibrium and deliver a vitamin and mineral burst to your skin.

• Preserve – a cleansing and rejuvenating facial for normal skin.
• Renew – a fruit acid facial for treating environmentally damaged skin.
• Enrich – a nourishing facial for dry or mature skin.

باقات الطقوس العالجية 

طقوس عالج الوجه

تدليل غامر ألتميت إندلجانس
ً ساعتان و35 دقيقة     2145 درهماً إماراتيا

بوجود اثنين من المعالجين المخصصين لك أنت وحدك، يعد هذا العالج احتفاالً رائعاً وفاخراً ال ينسى 
بالرفاهية والتدليل.  عالج أروما ريفلكس لألقدام، غسول الجسم بالالفندر، اختيار مقشر الجسم التقليدي، 

حمام العالج العطري بالورد، تدليك ماندارا، عالج الوجه بمنتجات ايلميس تستر، تدليك األقدام.

تدليل خالص بيور إندلجانس
ً 1390 درهماً إماراتيا ساعتان و35 دقيقة    

انغمس يف تجربة المنتجع الصحي بهذه الباقة العالجية المترفة. عالج أروما ريفلكس لألقدام، غسول الجسم 
بالالفندر، اختيار مقشر الجسم التقليدي، حمام العالج العطري بالورد، تدليك بايل، االختيار ما بين عالج الوجه 

المجدد أو تدليك األقدام.

فرانجيباين للمعان الجسم فرانجيباين بودي جلو 
ً 1160 درهماً إماراتيا ساعتان     

دلل جسدك بتجربة تقشير متميزة. زيوت ساخنة ُتقطر على جميع أجزاء الجسم، مقشر ملحي لتنظيف 
عميق من منتجات ايلميس الفاخرة - تدليك البشرة بالليمون الحامض والزنجبيل إلزالة الجفاف، دش، 
تغليف الجسم بزيت الجسم فرانجيباين مونوي من ايلميس، الخضوع لعالج وجه مصغر يساعد على 

االسترخاء مع اللف بغالف معطر يف نفس الوقت، التدليك البايل.

الطائر الحالم دريم ويفر
ً 960 درهماً إماراتيا ساعة و55 دقيقة    

تدليل يغمرك من رأسك إىل أخمص قدميك لبشرة متألقة وشعور يشبه األحالم بالصحة التامة.  عالج أروما 
ريفلكس لألقدام، تدليك بايل، عالج وجه »بيور نتشر« من الطبيعة الخالصة.

كتشاف السبا ا
ً 745 درهماً إماراتيا ساعة و35 دقيقة    

تجمع التقاليد القديمة مع أفضل مستحضرات العناية بالبشرة األوروبية لتجربة استرخاء لذيذة. طقوس  
عالج أروما ريفلكس لألقدام ,تدليك بايل ,عالج الوجه بمنتجات ايلميس تستر.

يبدأ عالج الوجه بعالج أروما ريفلكس لألقدام

عالج الوجه بيور نتشر
ً ساعة و05 دقائق     495 درهماً إماراتيا

عالج الوجه المميز يف ماندارا سبا غني باإلنزيمات التي يمكنها تقشير الجلد الميت، والفيتامينات المضادة 
لألكسدة لحماية الخاليا وعالجها من الملوثات البيئة )وذاتية المنشأ!(   والزيوت الطبيعة لتغذية عميقة. 
نستخدم فقط المكونات الطبيعة التي ال تتضمن أي إضافات أو مواد حافظة ضارة . تتوافر ثالثة خيارات 

لمختلف أنواع البشرة، والتي تعتمد على قوى الحياة بالطبيعة الستعادة التوازن وتقدم دفعة من 
الفيتامينات والمعادن لبشرتك .

• الحفاظ »بريزيرف« - عالج وجه لتنظيف وتجديد شباب البشرة العادية.
• التجديد »رينيو« - عالج وجه بأحماض الفاكهة لعالج البشرة التي تلفت بفعل العوامل البيئية.

• التغذية »إينريتش« - عالج وجه مغذ للبشرة الجافة أو الناضجة.



ELEMIS Face
Pro-Glow Smooth Facial
1 hr        AED 619

THE HIIT WORKOUT FOR YOUR SKIN

Powerful resurfacing technology lifts away dead skin cells to smooth, renew and refine, whilst 
improving the appearance of skin tone and luminosity. Skin is prepped for an infusion of 
hydration that will double its moisture content, leaving it feeling plump and hydrated, whilst 
delivering an immediate and visibly tightened effect. After just one treatment, the complexion 
looks firmer, supremely smooth and rejuvenated.

Pro-Glow Resurface Facial
1 hr        AED 599

RESURFACING FOR STUNNINGLY SMOOTH SKIN

Purify and brighten as skin’s texture is transformed. With a spotlight on enlarged pores, 
blemishes, and blackheads, this unique facial powered by patented Tri-Enzyme technology 
minimises the look of uneven tone, texture, fine lines, and pigmentation. Dull, uneven, tired-
looking skin will appear instantly brighter, smoother, and renewed.

Pro-Glow Brilliance Facial 
1 hr        AED 569

YOUR RECIPE FOR RADIANCE 

Turn up the brightness with our triple cleanse, melting away make-up, daily pollutants, and 
grime. Gentle resurfacing dissolves away dead skin cells to reveal healthy and clearer looking 
skin. A fusion of Superfoods and antioxidant-rich facial oils plump the skin with moisture, whilst 
helping to nourish and protect. Immediately revealing an outdoor-fresh glow, skin is left feeling 
fresh, radiant and healthy.

مستحضرات ايلميس لعالج الوجه
عالج وجه للمعان ونعومة احترافية برو جلو سموذ

ً 619 درهماً إماراتيا ساعة واحدة     

تمرين مكثف لبشرتك

تكنولوجيا ترميم قوية تزيل الخاليا الميتة لتنعيم البشرة، وتجديدها وتنقيتها، ويف الوقت ذاته تحسن مظهر 
لون البشرة وتألقها .  ُتحضر البشرة لتتشرب بالمرطبات ليتضاعف محتواها من الرطوبة، ويتركها ممتلئة 
ومرطبة، ويف نفس الوقت يمنحها تأثيراً مشدوداً واضحاً على الفور.  بعد عالج واحد فقط، ستبدو البشرة 

مشدودة وفائقة النعومة ومجددة الشباب .

عالج وجه لترميم ولمعان احترايف برو جلو ريسيرفيس
ً 599 درهماً إماراتيا ساعة واحدة    

ترميم لبشرة ناعمة رائعة الجمال

ينقي البشرة ويمنحها إشراقة رائعة حيث يحدث تحوالً يف نسيجها.  بالتركيز على المسام الكبيرة، والشوائب، 
والرؤوس السوداء، يقوم عالج الوجه الفريد والمدعم بتكنولوجيا تراي إنزايم »Tri-Enzyme« الحاصلة على 

براءة االختراع بتقليل مظهر لون البشرة غير الموحد، ونسيجها، والخطوط الرفيعة والتصبغات . فالبشرة 
كثر نعومة. الباهتة وغير الموحدة والتي يبدو عليها اإلجهاد ستكتسب على الفور مظهراً مشرقاً متجدداً وأ

عالج وجه لتألق ولمعان احترايف برو جلو بريليانس
ً 569 درهماً إماراتيا ساعة واحدة    

وصفتك للتألق

ازدادي تألقاً وإشراقاً بالتنظيف الثاليث، والذي يزيل الجراثيم، والملوثات اليومية والمكياج.  يزيل الترميم 
كثر نقاًء . ويعمل مزيج من المغذيات الفائقة  برفق خاليا البشرة الميتة لتكشف عن بشرة صحية وإطاللة أ

وزيوت الوجه الغنية بمضادات األكسدة على ترطيب البشرة بدرجة عالية، ويف نفس الوقت  يساعد على 
تغذيتها وحمايتها. فيكشف على الفور عن تألق خارجي نضر ويترك  البشرة متجددة، ومتألقة وصحية.



The following massage rituals go that extra step with indulgent touches and luxury of time. 
Every massage over 50 minutes begins with an Aroma Reflex Foot Ritual, a symbolic cleanse 
to wash away the world and a divine foot massage to prepare you for total relaxation.

Couples Balinese Massage
1 hr 35 mins       AED 1130
1 hr 05 mins       AED 945

Align your heart with your partner in our couples' suite as you enjoy the Balinese Massage.
Used for centuries to renew, strengthen and heal both body and mind, this traditional therapy 
combines stretching, long strokes, skin rolling, palm and thumb pressure techniques to relieve 
the tension, improve blood flow, and ease stress. It can also assist in lymphatic, muscular 
and nervous systems. Enjoy and relax together, side by side., mind and spirit. It is a masterful 
fusion of Indian ayurvedic stretching techniques and the Chinese method of deep tissue 
pressure point massage. It helps to release toxins, stimulate blood flow, realign the body and 
restore suppleness.

Massage Rituals

ELEMIS Body
Frangipani Body Nectar Nourishing Wrap
1 hr        AED 499

The velvety texture of Monoi Oil offers intense hydration to quench thirsty skin. You are kept 
cocooned in warmth whilst the mood-balancing aromatics and skin-conditioning oils perform 
their magic.

Intensely Cleansing Salt Scrub - Lime & Ginger
30 mins        AED 479

Fragranced salt gently sloughs away dead skin cells, encouraging the regeneration of new 
cells. This luxurious treatment reveals a smooth and responsive canvas, ready to absorb the 
deeply nourishing body oil.

Body of Mandara
Traditional Body Scrub
45 mins        AED 350

Select your choice of body scrubs; Soothing Coconut, Bali Coffee, Javanese Lulur or 
Balinese Boreh.

مستحضرات ايلميس لعالج الجسم

بودي أوف ماندارا

طقوس التدليك

عالج اللف من فرانجيباين لتغذية الجسم بالنكتار
ً 499 درهماً إماراتيا ساعة واحدة    

يقدم القوام المخملي لزيت مونوي ترطيباً فائقاً لترطيب البشرة الجافة. ويف هذا العالج يتم  لف الجسم 
للحفاظ على درجة حرارته دافئة ويف نفس الوقت تبث المركبات العطرية والزيوت المرطبة  للبشرة سحرها.

مقشر ملحي للتنظيف العميق، بالليمون الحامض والزنجبيل
ً 479 درهماً إماراتيا 30 دقيقة     

يزيل الملح العطري خاليا البشرة الميتة برفق، مما يحفز تجدد الخاليا  الجديدة. ويكشف هذا العالج الفاخر 
عن نسيج ناعم متجاوب، مستعد المتصاص زيت  الجسم فائق التغذية

عالج فرك الجسم التقليدي 
ً 350 درهماً إماراتيا 45 دقيقة     

اختر ما يناسبك من عالجات فرك الجسم،  جوزهند مهدئ، قهوة بايل، لولور جاوي أو  بوريه بايل.

كثر  تقطع طقوس التدليك التالية شوطاً إضافياً بلمسات التدليل وترف الوقت. فكل جلسة تدليك تستغرق أ
من 50 دقيقة وتبدأ بعالج أروما ريفليكس لألقدام، وهي عملية تطهيرية رمزية تنسيك العالم وتدليك رائع 

للقدم تحضرك السترخاء شامل.

التدليك البايل لألزواج 
ً ساعة و35 دقيقة     1130 درهماً إماراتيا
ساعة و05 دقائق      945 درهماً إماراتياً

تمتع بانسجام قلبك مع من تحب يف جناح األزواج بينما تستمتعان بالتدليك البايل، والذي ُيستخدم منذ 
قرون   لتجديد، وتقوية وشفاء كل من الجسم والذهن، حيث يجمع هذا العالج  التقليدي ما بين التمديد، 
والتمسيدات الطويلة، وطوي الجلد، وتقنيات الضغط على الكف واإلبهام  لتخفيف التوتر، وتحسين تدفق 

الدم وتقليل الضغط. كما يمكنه أن يساعد الجهاز  الليمفاوي، والعضلي والعصبي. استمتعا واسترخياً 
معاً، جنباً إىل جنب، بالعقل والروح. هذا العالج عبارة عن  مزيج مصمم بعناية من تقنيات التمديد الهندية 

األيورفيدية واألسلوب الصيني من تدليك نقاط الضغط  على األنسجة العميقة. ويساعد على تحرير السموم، 
ويحفز تدفق الدم، ويعيد مواءمة الجسم ويستعيد  مرونته.



Mandara Massage
1 hr 35 mins       AED 1130
1 hr 05 mins       AED 835
50 mins        AED 755

Not to be missed, never to be forgotten. Our signature massage, performed by two therapists 
working together, is a unique blend of five different massage styles – Shiatsu, Thai, Hawaiian 
Lomi Lomi, Swedish and Balinese. The synchronization of the two therapist makes this 
massage a sublime experience.

Royal Thai Massage
1 hr 45 mins       AED 755

Exotic, rejuvenating and the ultimate subliminal body workout. Using no oil, this firm massage 
aims to release tension, increase vitality and flexibility, and create wholeness of body, mind and 
spirit. It is a masterful fusion of Indian ayurvedic stretching techniques and the Chinese method 
of deep tissue pressure point massage. It helps to release toxins, stimulate blood flow, realign 
the body and restore suppleness.

Warm Stone Massage
1 hr 05 mins       AED 595

The healing power of touch combines with the energy of the earth in this relaxing, muscle 
melting massage. Smooth, warmed rocks glide across your body in long, flowing strokes.
The heat helps to relax the muscles and has a soothing effect on your emotions. Simultaneously, 
rocks are placed on the body’s various energy points to encourage the body’s healing potential.

Balinese Massage
1 hr 35 mins       AED 590
1 hr 05 mins       AED 495
50 mins        AED 430

Our most relaxing massage, harnessing the therapeutic properties of 100% pure essential oils. 
Used for centuries to renew, strengthen and heal both body and mind, this traditional therapy 
combines stretching, long strokes, skin rolling and palm and thumb pressure techniques to 
relieve tension, improve blood flow, ease stress and calm the mind. It can also help to improve 
the circulatory, lymphatic, muscular and nervous systems. For jetlag recovery, choose our 
Tranquility massage oil blend.

تدليك ماندارا
ً ساعة و35 دقيقة     1130 درهماً إماراتيا
ساعة و05 دقائق      835 درهماً إماراتياً
50 دقيقة       755 درهماً إماراتياً

ال يسعك تفويته أو نسيانه. التدليك المميز لدينا، والذي يقدمه معالجان  يعمالن معاً، بمثابة توليفة متفردة 
من خمسة أساليب تدليك مختلفة، شياتسو، والتايلندي، ولومي لومي  من هاوي، والسويدي والبايل. 

المزامنة التي يعمل بها المعالجان تجعل من  هذا التدليك تجربة راقية. 

التدليك التايلندي الملكي 
ً ساعة و45 دقيقة      755 درهماً إماراتيا

متميز، ومجدد للشباب وتمرين الجسم األفضل على اإلطالق. ال ُيستخدم بهذا التدليك المحكم  أي زيوت، 
ويهدف إىل تخفيف التوتر، وزيادة الحيوية والمرونة، وإحداث تكامل ما بين الجسم، والذهن  والروح. هذا 

العالج عبارة عن مزيج من تقنيات التمديد الهندية األيورفيدية واألسلوب الصيني من تدليك  نقاط الضغط 
على األنسجة العميقة. ويساعد على تحرير السموم، ويحفز تدفق الدم،  ويعيد مواءمة الجسم ويستعيد 

مرونته.

التدليك باألحجار الساخنة
ً ساعة و05 دقائق      595 درهماً إماراتيا

تجتمع القوة الشفائية للمس مع طاقة األرض يف هذا التدليك الذي يساعد على االسترخاء وإزالة توتر  
العضالت. تنزلق الصخور الملساء عبر الجسم يف تمسيدات  طويلة ومتدفقة. وتساعد الحرارة على إرخاء 

العضالت وتحدث تأثيراً مهدئاً للمشاعر. يف  نفس الوقت، توضع األحجار على نقاط الطاقة المختلفة بالجسم 
لتحفيز إمكانية الشفاء بالجسم.

التدليك البايل 
ً ساعة و35 دقيقة       590 درهماً إماراتيا
ساعة و05 دقائق       495 درهماً إماراتياً
50 دقيقة       430 درهماً إماراتياً

جلسة التدليك التي تساعد على الوصول ألقصى درجات االسترخاء، حيث تستعين بالخصائص العالجية 
لزيوت عطرية  نقية 100%. فهذا العالج التقليدي الذي يستخدم منذ قرون لتجديد، وتقوية وشفاء الجسم  

والذهن، يجمع ما بين التمديد، والتمسيدات الطويلة، وطوي الجلد وتقنيات الضغط على الكف  واإلبهام 
لتخفيف التوتر، وتحسين تدفق الدم، وتقليل الضغط وتهدئة الذهن. كما يمكن أن يساعد على  تحسين 

الجهاز الدوري، والليمفاوي، والعضلي والعصبي. للتعايف من إرهاق السفر، اختر مزيج  زيت تدليك السكينة 
الذي نقدمه.



Muscle Ease Massage
1 hr 35 mins       AED 590
1 hr 05 mins       AED 495
50 mins        AED 430

This deep tissue sports massage is an effective way to assist with muscle relaxation. It is 
designed to increase flexibility, relieve muscle tightness and improve circulation and recovery 
time.

Fancy Foot-work
1 hr 05 mins       AED 420 

The most blissful ride your feet will ever take you on. It’s like a reflexology without the ‘ouch’. 
Based on the same therapeutic principles of its ancient ancestor, this foot massage will help 
to release toxins and restore your body’s energy flow. And it feels like bliss at its celestial best.

Express Massage
30 mins        AED 310

For those of you on a tight schedule, this short but effective massage will help to relieve tension 
and stress, allowing you to return to your day feeling relaxed and revitalized. It focuses on the 
shoulders, back and neck to loosen and relax the muscles that carry the stress of everyday 
living. Firm pressure helps to ease any muscle stress from exercise or repetitive activities.

تدليك إرخاء العضالت
ً 590 درهماً إماراتيا ساعة و35 دقيقة     
ساعة و05 دقائق     495 درهماً إماراتياً
430 درهماً إماراتيا 50 دقيقة     

ً
يعد تدليك األنسجة العميقة الرياضي طريقة فعالة للمساعدة على استرخاء العضالت. فهو  مصمم لزيادة 

المرونة، وتخفيف شد العضالت وتحسين الدوران ووقت  التعايف.

عالج القدم المذهل فانسي فوت ورك
ساعة و05 دقائق     420 درهماً إماراتيا

ً
أمتع وأروع رحلة ستأخذك إليها قدميك على اإلطالق. األمر يشبه التدليك المنعكس دون »ألم«.  فتدليك 

األقدام هذا الذي يقوم على نفس المبادئ العالجية ألسالفه القديمة، يساعد  على تحرير السموم واستعادة 
تدفق طاقة الجسم. ويشعرك بالبهجة والنعيم كما لو كنت بأريق حاالتك الروحانية.

التدليك السريع
310 دراهم إماراتية 30 دقيقة     

لمن يعاين من ضيق الوقت، فإن هذا التدليك القصير والفعال يساعد على تخفيف التوتر والضغط، مما  
يتيح لك العودة إىل يومك وأنت تشعر باالسترخاء وبطاقة متجددة. يركز هذا التدليك  على الكتفين، والظهر 

والعنق إلزالة توتر العضالت التي تتحمل ضغوط الحياة  اليومية وإرخائها. يساعد الضغط المحكم على 
تخفيف الضغط على العضالت من التمرين أو النشاطات المتكررة.



Spa Basics
Should I reserve my treatments?
Yes, either phone or visit the spa to book a reservation at your earliest convenience so we may 
accommodate your schedule.

When should I arrive?
Please arrive at the Spa 30 minutes before the scheduled time, to check-in, change and enjoy 
the wet and heated facilities in preparation of your treatment.

What if I have special health considerations?
Please notify our Spa Manager or Receptionist before booking your treatments if you have high 
blood pressure, allergies, other physical ailments or disabilities, or if you are pregnant. If you 
have any concern at all, let us know.

What do I wear during my treatment?
You may wish to wear your own bikini or briefs, or we can provide you with hygienic disposable 
briefs. Our therapist will always use draping techniques to respect your privacy. Nudity is 
prohibited.

What about my valuables?
We strongly recommend that you do not bring valuables to the spa. The management will not 
assume any liability for personal items.

What if I’m late for my appointment?
Arriving late will simply limit the time for your treatment, thus lessening its effectiveness 
and your pleasure. Your treatment will end on time so that the next guest is not delayed.

What if I need to cancel a spa reservation?
The treatments you select are reserved especially for you. Guest will be charged 50% 
for treatment not cancelled six hours in advance.

What about payment for spa services?
You may pay in cash or charge spa services to your hotel bill. We also accept all major credit 
cards (Visa, AmEx, MC, Diners).

*All prices are quoted in AED and inclusive of 10% Service Charge, 7% Muncipality Fees and 5% VAT.

هل يجب حجز العالجات؟
نعم، سواء هاتفياً أو بزيارة المنتجع الصحي إلتمام الحجز بأقرب وقت مناسب لك، مما يتيح لنا أن نقدم لك 

موعداً يناسبك.

متى يجب علي الوصول؟
ُيرجى الحضور إىل المنتجع الصحي قبل 30 دقيقة من الوقت المحدد، وذلك لتسجيل الدخول، وتغيير 

المالبس واالستمتاع بالمرافق الرطبة والساخنة استعداداً للخضوع للعالج.

ماذا لو كان لدي اعتبارات صحية خاصة؟
ُيرجى إخبار مدير المنتجع الصحي أو موظف االستقبال قبل حجز العالجات إذا كنت مصاباً بارتفاع ضغط 
الدم، أو أي نوع من أنواع الحساسية، أو أي إعاقات أو أمراض جسدية أخرى، أو إذا كنت سيدة حامل. إذا 

كانت لديك أي مخاوف على اإلطالق، ُيرجى إخبارنا.

ما الذي يجب أن ارتديه أثناء الخضوع للعالج؟
قد ترغبين يف ارتداء البكيني أو السروال الداخلي، أو يمكننا تزويدك بسراويل داخلية صحية لالستخدام مرة 

واحدة. يستعين المعالج لدينا دائماً بتقنيات التغطية احتراماً لخصوصيتك. فال ُيسمح بالتعري.

ماذا عن مقتنيايت الثمينة؟
نوصي بشدة بعدم إحضار أي مقتنيات ثمينة إىل المنتجع الصحي. لن تتحمل اإلدارة أي مسؤولية عن 

األغراض الشخصية.

ماذا لو تأخرت عن موعدي؟
التأخر يف الوصول ببساطة سيقلل وقت عالجك، وبالتايل يقلل فعاليته واستمتاعك به. ينتهي عالجك يف 

الوقت المحدد له حتى ال يتم تأخير الضيف التايل.

ماذا لو كنت بحاجة إىل إلغاء حجز المنتجع الصحي؟
يتم حجز العالجات التي تحددها خصيصاً لك. يتحمل الضيف 50% من قيمة العالج الذي ال ُيلغى قبل 

موعده بست ساعات.

ماذا عن سداد قيمة خدمات المنتجع الصحي؟
يمكنك السداد نقداً أو إضافة خدمات المنتجع الصحي على فاتورة الفندق. كما أننا نقبل جميع البطاقات 

كسبريس، ماستركارد، داينرز(. االئتمانية الرئيسية )فيزا، أمريكان إ

*جميع األسعار المذكورة بالدرهم اإلمارايت وتشمل 10% رسوم خدمة، و7% رسوم بلدية و5% ضريبة القيمة المضافة

القواعد األساسية للمنتجع الصحي
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