يتميز ذا سبا لدى شتاغنبرغر كونه مالذًا يمكنكم اللجوء إليه وترك العالم الخارجي لإلسترخاء وقضاء
 باستخدام المنتجات التي اخترناها- نحن هنا لنعمل لكم ولسعادتكم.وقت هادئ مع أنفسكم
 الرفاهية والعافية، اللياقة البدنية، إلى جانب شغفنا المطلق وخبراتنا بالعناية بالبشرة،بعناية بالغة
.التي يجلبها الخبراء والمعالجون المتخصصون لدينا
The SPA at the Steigenberger is a special place where you can shake off the outside world,
come in, unwind, and be at one with yourself. We are here to work with you and on you –
using our specially-chosen spa products, combined with the absolute passion and expertise of
skin care, fitness and wellness brought to you by our specialist therapists and experts.

When it comes to spa products, only the very best will do for our guests. That’s why Babor and
Thalgo, two of the most respected names in wellness, are our brands of choice.

It all began in the year 1956 in Aachen. Dr. Michael Babor, who was a visionary and a passionate
pioneer of beauty, set the standards for skin care research. Babor offers exquisite fragrances,
nourishing textures and effective tailor-made treatments that activate your body’s own energy
system and stimulate your senses.

Thalgo products harness the riches of the sea so you can benefit from powerful healing,
revitalising and rebalancing properties, vital for health and wellbeing. Thalgo’s facials offer
spectacular results in anti-ageing, hydrating and purifying the skin, whilst the body treatments
refine tone and ease tensions.

 ولذلك اخترنا كال من. فنحن نقدم األفضل على اإلطالق لضيوفنا،عندما يتعلق األمر بمنتجات السبا
. كإثنين من من أهم األسماء في مجال الدالل والعافية،بابور وثالغو

ابتدأ المشوار في مدينة آخن حين قام صاحب البصيرة والشغف للريادة في عالم الجمال الدكتور
، تقدم بابور العطور الرائعة. بوضع المعايير ألبحاث العناية بالبشرة1956 مايكل بابور في عام
، والمعالجات الفعالة المصممة خصيص ًا لتنشيط أنظمة الطاقة في جسمكم،مغذيات البشرة
.ولتحفيز حواسكم

 تنشيط،تقدم منتجات ثالغو ثروات البحر لكي تتمكن من اإلستفادة من قدراتها على الشفاء
 توفر معالجات ثالجو للوجه نتائج. ودورها الحيوي لصحة الجسم ورفاهيته، إعادة التوازن له،الجسم
 بينما تقوم معالجات الجسم، ترطيب وتنقية البشرة،مذهلة في مكافحة عوامل تقدم السن
.بمنحكم تناغم ًا وتخفف من اإلجهاد والتوتر

جلسات التدليك
يأخذكم تدليك الجسم التقليدي في رحلة من الدالل والرفاهية،
مصممة لمنحكم الشعور باإلسترخاء ،وإنعاش حواسك.

MASSAGES
Traditional body massages designed to relax, refresh and
revive the senses, whilst improving wellbeing.

EUROPEAN MASSAGE
A combination of five different massage strokes applied in various ways over each part of the body. The medium
pressure massage stimulates the nervous system, provides relief of muscle tension and improves circulation.
60 minutes | AED 395 • 75 minutes | AED 450

PURE RELAXATION MASSAGE
A delightful journey consisting of a combination of soothing and relaxing techniques. It helps stimulate circulation
and relieves tension from tired muscles to create a deep state of tranquillity and relaxation.
60 minutes | AED 395 • 75 minutes | AED 450

TRADITIONAL BALINESE MASSAGE
A relaxing massage that combines gentle stretches and acupressure to stimulate the flow of blood and energy
around the body.
60 minutes | AED 395 • 75 minutes | AED 450

DEEP TISSUE MASSAGE
Targets the large muscle groups of the body to improve blood flow and release toxins in tired,
overworked muscles.
60 minutes | AED 395 • 75 minutes | AED 450

التدليك األوروبي
. والتي تتطبق بطرق مختلفة على كل جزء من أجزاء الجسم،مزيج من مختلف أنواع ضربات التدليك
. ويحسن الدورة الدموية، مما يرخي العضالت،يحفز الضغط المتوسط الجهاز العصبي
 درهم450 |  دقيقة75 •  درهم395 |  دقيقة60

تدليك اإلسترخاء العميق
، فتساعد على تحفيز الدورة الدموية.رحلة ممتعة عبر تقنيات حركية تبعث على الهدوء واإلسترخاء
. مما يخلق حالة عميقة من اإلسترخاء وصفاء الذهن،والتخفيف من آالم وشد العضالت
 درهم450 |  دقيقة75 •  درهم395 |  دقيقة60

تدليك بالي التقليدي
. مما يحفز تدفق الدورة الدموية والطاقة حول الجسم،يشمل التدليك على مد الجلد بنعومة والعالج باإلبر
 درهم450 |  دقيقة75 •  درهم395 |  دقيقة60

تدليك لألنسجة العميقة
،يركز هذا التدليك على مجموعات العضالت الكبيرة في الجسم لتحسين تدفق الدورة الدموية
.و طرح السموم من العضالت المرهقة
 درهم450 |  دقيقة75 •  درهم395 |  دقيقة60

RELAXING BACK AND FOOT MASSAGE
A combination of a relaxing back, neck and shoulder massage and a soothing foot massage. Designed to ease
muscle tension and stress.
60 minutes | AED 395

RELAXING ORIENTAL FOOT MASSAGE
A wonderfully relaxing massage that focuses on the feet and ankles. Helps to release stress, stimulate circulation,
and re-energise the body.
30 minutes | AED 275 • 60 minutes | AED 395

DE-STRESS BACK RELIEF MASSAGE
The perfect treatment to ease any muscle tension in the back, neck and shoulders.
30 minutes | AED 275

RE-ENERGISE HEAD, NECK AND SHOULDER MASSAGE
A powerful combination of pressure point movements that helps relieve stress, lessen headaches and
enhance mental clarity.
30 minutes | AED 275

BABOR AROMA BODY MASSAGE
The Aroma Body Massage promotes relaxation through a sense of true comfort and well being. This massage
will surely leave you feeling relaxed and alive. Choose from the following to suit your needs: Energising to
awaken the senses; Relaxing to calm and relax; Balancing to strengthen and balance the body.
60 minutes | AED 395 • 75 minutes | AED 450

تدليك الظهر والقدمين لالسترخاء
 مصمم لتليين وتخفيف، مع تدليك القدمين يبعث على اإلسترخاء، والكتفين، الرقبة،يتألف من تدليك مهدئ للظهر
.إجهاد العضالت
 درهم395 |  دقيقة60

تدليك القدم الشرقي الباعث على االسترخاء
 كما يساعد التدليك على.يتميز هذا التدليك المفعم باالسترخاء الجميل بالتركيز على مناطق القدمين والكاحلين
. وإعادة تنشيط الجسد، ويحفز الدورة الدموية،التخلص من التوتر
 درهم395 |  دقيقة60 •  درهم275 |  دقيقة30

تدليك الظهر لتخفيف التوتر
. والكتفين، الرقبة،العالج المثالي للتخفيف من أي إجهاد لعضالت الظهر
 درهم275 |  دقيقة30

 والكتفين، الرقبة،تدليك إلعادة تنشيط الرأس
، التقليل من الصداع، مما يساعد على التخلص من التوتر،مزيج قوي من التحريك والتدليك لنقاط الضغط
.وخلق جو من صفاء الذهن
 درهم275 |  دقيقة30

التدليك العطري للجسم من بابور
ً سيبعث هذا التدليك في أنفسكم شعورا. والرفاهية، الراحة،يعزز التدليك العطري للجسم شعوراً باإلسترخاء
 إعادة الطاقة: كما يمكنكم اإلختيار مما يلي ليالئم التدليك إحتياجاتكم الخاصة.مفعم ًا بالراحة والحياة
. أو تعزيز موازنة الجسد، اإلسترخاء لبعث الهدوء والراحة،إليقاظ الحواس
 درهم450 |  دقيقة75 •  درهم395 |  دقيقة60

معالجات الوجه
تقوم معالجات الوجه بتنظيف وتنقية البشرة ،وحمايتها من
عوامل تقدم سن البشرة ،مما يحافظ على جمالك.

FACIALS
Cleansing,toning and age-defying facials that bring your
inner beauty to the surface.

BABOR SKINOVAGE DEEP CLEANSING FACIAL
Intensive cleansing is the prerequisite for beauty. Indulge your skin with an effective cleansing system from
the Skinovage range and the Babor fluids technique that creates the basis for beautifully radiant, clear skin.
60 minutes | AED 450

BABOR MEN ENERGISING FACIAL
Enjoy fresh and vital-looking, perfectly cared-for skin with the Babor Men Energising skin treatment.
The treatment immediately works on soothing the tightness, redness and razor burns, whilst combating the
natural aging of the skin.
60 minutes | AED 450

BABOR REVERSIVE FACIAL
For women, 30 years and over, the Reversive Facial treatment works to slow down the cells’ aging process and
reactivates the skin’s protection, renewal and repair mechanism, resulting in a more radiant and
younger complexion.

معالجة تنظيف الوجه العميق من بابور سكينوفاج
الفعال من مجموعة سكينوفاج
 دللوا بشرتكم مع معالج التنظيف.التنظيف العميق للبشرة يحافظ على جمالها
ّ
. والتي تمنحكم بشرة نظيفة ومشرقة،وتقنيات بابور
 درهم450 |  دقيقة60

معالج الوجه المنعش للرجال من بابور
 تعمل المعالجة على تلطيف.تمتعوا ببشرة نضرة وحيوية المظهر مع معالج البشرة المنعش للرجال من بابور
. كما تعمل على مقاومة عوامل تقدم سن البشرة، وتهدئة اإلحمرار وآثار الحالقة،البشرة
 درهم450 |  دقيقة60

معالجة ترميم البشرة من بابور
 حيث تقوم على مكافحة عوامل،تعمل هذه المعالجة من بابور على ترميم وإصالح البشرة للنساء فوق سن الثالثين
. مما يجعل بشرتكم أكثر شباب ًا ونضارة، تجديد وتنشيط البشرة، كما تعمل على حماية.تقدم سن البشرة
 درهم525 |  دقيقة90

90 minutes | AED 525

THALGO DISCOVERY FACIAL
The perfect express facial for those on the go, for an instant infusion of active marine ingredients tailored to your
skin type. A cleansing ritual followed by a skin-specific mask will leave you feeling refreshed and relaxed.
35 minutes | AED 295

معالجة ثالجو ديسكفوري
 تتميز بمزيج من المكونات البحرية الفعالة المصممة خصيص ًا،المعالجة المثالية لمن هم على عجلة من أمرهم
 مما يمنحكم، تشمل المعالجة على مرحلة لتنظيف الوجه يليها قناع مخصص لنوع بشرتكم.لتناسب نوع بشرتكم
.الشعور باإلنتعاش واإلسترخاء
 درهم295 |  دقيقة35

THALGO HYDRA MOISTURE SOURCE FACIAL
A moisture-boosting delight for all skin types, and particularly for dehydrated skin. The cleansing ritual is adapted
to your skin type. This ultra-hydrating facial combats dehydration lines and improves the skin’s texture, for a
smooth and radiant complexion.
60 minutes | AED 450

THALGO SENSITIVE SOOTHING FACIAL
Perfect for sensitive skin, this facial is particularly well suited to skin that is fragile and delicate, as well as to
reactive skin. It gently cleanses and refreshes, and incorporates a soothing mask to banish irritation and redness.
Your skin is left fresh and luminous, with redness visibly reduced.
60 minutes | AED 450

THALGO RE-BALANCING WITH MICRONISED MARINE ALGAE FACIAL
Micronised Marine Algae is a natural marine algae that provides shadow refining by cleansing and draining.
It provides all its wealth of natural minerals, vitamins and marine extracts through a gentle, purifying warmth.
The skin is hydrated and re-mineralised, and a healthy balance is restored.
60 minutes | AED 450

THALGO SILICIUM SUPER LIFT FACIAL
For women over 40, facial contours are refined and toned with special draining and stimulating techniques. The
entire face appears smoother and less wrinkled, as the frown lines, eye contours, facial contours and the neck
area are lifted.
60 minutes | AED 650

THALGO ANTI AGEING EYE CARE
An instant rejuvenating treatment specifically for dedicated eye contour with immediate results using the unique
Thalgo Eye Massage Mask. Choose one of the treatments suitable to your needs.
• Eye Expert – Smoothing, anti-puffiness and anti-dark circles
• Eye Touch – Anti wrinkle, anti-puffiness and anti-dark circles
• Flash Beauty – Skin renewal to perfection
30 minutes | AED 295

معالجة ثالجو هيدرا لترطيب الوجه
 حيث يتم تغيير تقنيات، وخاصة الجافة منها،انعموا بمعالجة الوجه التي تبعث على ترطيب جميع أنواع البشرة
 لتمنحكم بشرة، تقاوم هذه المعالجة المرطبة خطوط الجفاف وتحسن نسيج البشرة.الترطيب بما يالئم نوع بشرتكم
.ناعمة ومتألقة
 درهم450 |  دقيقة60

معالجة ثالغو المهدئة للبشرة الحساسة
، حيث تنظف بلطف وتنعش البشرة، مناسبة للبشرة الضعيفة وذات الحساسية،المعالجة المثالية للبشرة الحساسة
 مع، لتترك بشرتكم منتعشة ومتألقة.كما تحتوي المعالجة على قناع مهدئ للوجه يعمل على إزالة اإلحمرار والتهيج
.انخفاض واضح لإلحمرار
 درهم450 |  دقيقة60

معالجة الطحالب البحرية الدقيقة | من ثالغو إلعادة توازن البشرة
 كما تمنح البشرة من ثرواتها.تمنح الطحالب البحرية الطبيعية التنظيف لبشرتكم وتعمل على صرف السوائل الزائدة
 وتمنحكم، فتعيد ترطيب وإثراء البشرة. والخالصات البحرية من خالل التنقيات الناعمة والدافئة، الفيتامينات،المعدنية
.بشرة صحية ومتوازنة
 درهم450 |  دقيقة50

معالجة ثالغو سيليكوم لشد البشرة
 حيث تمميز بتقنيات تجفيف.بشرتك
 تعمل على صقل وتنعيم مالمح،معالجة السيليكوم للنساء فوق سن األربعين
ِ
، محيط العين، فتعمل المعالجة على شد مناطق تجاعيد الوجه،ً مما يجعل الوجه أكثر نعومة وأقل تجعدا،وتحفيز
.الوجه والرقبة
 درهم650 |  دقيقة60

معالج ثالجو لمقاومة الشيخوخة والعناية بالعين
.معالجة فورية لتنشيط محيط العين باستخدام قناع تدليك ثالغو للعين الفريد من نوعه
:يمكنكم اختيار المعالجة التي تناسب احتياجتكم
. تنعم وتقاوم اإلنتفاخ والهاالت السوداء:• خبراء العين
. والهاالت السوداء، اإلنتفاخ، تقاوم التجاعيد:• لمسة العين
. تجديد البشرة بالكامل:• وميض الجمال
 درهم295 |  دقيقة30

معالجات الجسم
تعمل هذه المعالجات على تجديد الجسد
.لتكتشفوا جماالً عميق ًا يتخطى البشرة الخارجية

BODY TREATMENTS
Beauty that goes deeper than the skin, as these
rejuvenating body treatments will help you discover.

BABOR RELAXING LAVENDER AND MINT BODY TREATMENT
This indulgent body care series with a modern, calming fragrance featuring notes of lavender and mint intensely
moisturises the skin, wrapping it in nourishing nutrients. Skin takes on a relaxed, soft, even appearance.
60 minutes | AED 550

BABOR DETOXIFYING BODY TREATMENT
A treatment that flushes out and detoxifies the skin, resulting in a protected, supple and soft complexion, thanks
to a unique ingredient dervied from stem cells of Elsberry which combines anti-aging body effects with relaxation
and indulgence.
60 minutes | AED 550

THALGO SILHOUETTE HIGH PRECISION SHAPING TREATMENT
This high performance innovative treatment tackles cellulite and stubborn unwanted curves. A unique body wrap
infuses pure oxygen deep into the skin cells to detoxify and encourage the release and elimination of stored fats.
Active concentrates are applied to target zones and a re-sculpting massage corrects problems. The treatment
finishes with the application of a cream adapted to each body type, ensuring an even more effective result.
60 minutes | AED 550

معالجة الخزامى والنعناع من بابور الباعثة على اإلسترخاء
 والتي تمنح الترطيب المكثف، المفعمة برائحة الخزامى والنعناع المهدئة،دللوا أنفسكم مع سلسلة العناية بالجسم
. ومظهراً متألق ًا، ً مما يبعث على اإلسترخاء و يمنح البشرة نعومة، وتغطي البشرة بالمغذيات،للبشرة
 درهم550 |  دقيقة60

معالجة بابور إلزلة السموم من الجسم
. مما يحمي بشرتكم ويجعلها أكثر نضارة ونعومة،تعمل هذه المعالجة على التخلص من وإزالة السموم من البشرة
وذلك بفضل المكون الفريد المستخلص من خاليا جذعية والذي يعمل على مقاومة عوامل تقدم سن البشرة ويبعث
.على اإلسترخاء
 درهم550 |  دقيقة60

معالجة سلويت من ثالغو لتحديد شكل الجسم
 حيث. يعمل على التخلص من السيلوليت والمنحيات الغير مرغوب بها في الجسم، العالي الجودة،هذا العالج المبتكر
 ويعمل على طرد،يلف الجسم بلفافة غنية باألكسجين والذي يتغلعل بدوره في خاليا البشرة وينقيها من السموم
 فيما يعمل التدليك، بينما يتم تطبيق مركزات فعالة على المناطق التي تستوجب تصحيح الشكل.الدهون المخزنة
. يختتم العالج بتطبيق كريم خاص لنوع بشرتكم، ولضمان نتيجة أكثر فاعلية.على إعادة نحت الشكل
 درهم550 |  دقيقة60

معالجات شتاغنبرغر المميزة
طقوس تعيد النشاط للجسد والعقل ،وتمنحكم
شعوراً رائع ًا بالحيوية.

SIGNATURE TREATMENTS
Rituals that renew body and mind, for a sublime
sense of revival.

BABOR BALANCING CASHMERE WOOD AND HOT STONE BODY
A balancing body care series with a warm, woody scent that wraps you in a sense of well-being. Promotes
the skin’s smoothness and suppleness, and protects it intensively by strengthening its defensive functions,
thus keeping premature aging and environmental stress at bay. The treatment consists of four complementing
elements: Welcome Ritual; Sea Salt Peeling: Cashmere Body Wrap; Hot Stone Massage or Cold Gel Mask.
120 minutes | AED 650

THALGO SIGNATURE TREATMENT
The Ultimate Signature treatment package offers relaxation and revitalisation of the face and body, and includes
the following three elements:
• Full Body Exfoliation using Dead Sea salt with scent that smoothes and nourishes the skin.
• Hydrating Revitalising Facial to restore the natural balance of the skin and increase moisture levels.
• An instant rejuvenation of the eye contour area using the Thalgo Eye Massage Mask and either a
warm or cold gel mask.
120 minutes | AED 650

معالجة الخشب الكشميري واألحجار الساخنة لتوازن الجسم من بابور
تخلق هذه المجموعة للعناية بالجسم التوازن من خالل معالجة مفعمة بالعطر الخشبي الدافئ ليمألكم شعور
 لتبعد عنكم عوامل، كما تحميها عن طريق تعزيز وظائفها الدفاعية، تعزز نعومة البشرة وليونتها.بالدالل والعافية
 لف الجسم بلفائف، التقشير بملح البحر، الطقوس الترحيبية: تتضمن المعالجة على أربعة أجزاء.تقدم السن واإلجهاد
. وختام ًا تدليك األحجار الساخنة أو القناع الهالمي البارد،الكشمير
 درهم650 |  دقيقة120

معالجة ثالغو المميزة
 والتي تتضمن الثالثة أجزاء،تمتعوا بحزمة ثالغو المميزة والتي تبعث على اإلسترخاء وإعادة تنشيط الوجه والجسم
:التالية
. المفعم بعطر يغذي وينعم البشرة،	•تقشير كامل للجسم باستخدام ملح البحر الميت
.	•معالج الوجه إلعادة ترطيب وتجديد البشرة والذي يعمل على استعادة التوازن الطبيعي للبشرة ويزيد من ترطيبها
 باإلضافة إلى قناع،	•التجديد الفوري لمنطقة محيط العين من خالل استخدام قناع ثالغو لتدليك العين
.هالمي ساخن أو بارد
 درهم650 |  دقيقة120

TIMINGS
We are open every day from 9am to 9pm.
We have four wonderful treatment rooms, and dedicated sauna and steam room facilities for both men and
women, as well as a super fitness centre and squash court. There is an ‘al fresco’ Jacuzzi on the pool deck.
CONTACT INFORMATION
Contact The SPA Reception on (04) 369 0000 or extn. 3045 to book your appointment
TheSpa.business-bay.dubai@steigenberger.com

TERMS AND RESERVATIONS
Advanced booking is highly recommended to ensure preferred times are available, particularly if you choose to
enjoy multiple bookings during your stay. The SPA provides walk-in bookings based on availability.
A cancellation made less than 24 hours before the confirmed booking will incur a charge of 50% of the
treatment price.

األوقات
.ًأبوبنا مفتوحة يومي ًا من الساعة التاسعة صباح ًا وحتى الساعة التاسعة مساءا
 باإلضافة إلى مركز، ومرافق ساونا وبخار مخصصة لكل من الرجال والنساء،يوجد لدينا أربعة غرف رائعة مخصصة للعالج
. كما يتوفر ايض ًا مرافق جاكوزي خارجيعند حوض السباحة.لياقة بدنية وملعب سكواش

معلومات اإلتصال
 لحجز موعدك3045 ) أو طلب تحويلة٠٤( ٣٦٩ ٠٠٠٠ :تواصلوا معنا على الرقم اآلتي
TheSpa.business-bay.dubai@steigenberger.com يمكنكم ايض ًا التواصل معنا على البريد اإللكتروني

الشروط والحجوزات
 خاصة إذا كنتم،نحن نحثكم على القيام بالحجوزات في وقت مسبق لضمان توافر حجوزات خالل اوقاتكم المفضلة
. يوفر السبا حجوزات بدون مواعيد مسبقة في حالة توافرها.تودون االستمتاع بججوزات متعددة خالل زيارتكم
. من كلفة العالج٪50  فسيتحمل صاحب الموعد، ساعة من الموعد المحدد24 في حالة إلغاء موعد قبل أقل من

SPA EXPERIENCE
To make the most of your spa experience and support the benefits of your treatment, we recommend you arrive
30 minutes prior to your scheduled time to enjoy our spa facilities.
SPA ATTIRE
Please wear comfortable, light clothing or a bathrobe. A bathing suit must be worn whilst using the wet area
facilities (Sauna and Steam).
AGE REQUIREMENT
We offer treatments for adults only, age 16 and above.
GIFT CERTIFICATES
Our gift certificates make a wonderful gift for any special occasion. Please enquire at the SPA reception for
details and purchase.

تجربة السبا
 دقيقة | من30  نحن نحثكم على الوصول قبل، واإلستفادة من المعالجة،لضمان تمتعكم بتجربة السبا ومرافقه
.موعدكم المحدد

مالبس السبا
 يجب ارتداء مالبس السباحة خالل استخدام المرافق الرطبة. أو الروب،يرجى ارتداء مالبس مريحة وخفيفة
.)(الساونا و البخار

السن المسموح به
. وفوق16  أي ذوي األعمار،نحن نقدم المعالجات للراشدين

قسائم الهدايا
 لالستعالم عن وشراء قسائم الهدايا يرجى.تتميز القسائم الخاصة بمنتجعنا بأنها هدية رائعة لجميع أنواع المناسبات
.مراجعة قسم اإلستقبال

SPA ETIQUETTE
The SPA’s environment is one of tranquillity and relaxation. Please respect the quiet and privacy of other guests
by speaking in a soft voice or simply enjoying the silence. We kindly request that you refrain from using your
mobile phone while enjoying The SPA. Smoking is prohibited throughout. Alcohol should never be consumed
immediately before any spa treatment.
THE SPA WARDROBE AND VALUABLES
While The SPA provides bathrobes, slippers and lockers, it is recommended that you leave valuables in your
guest room safe, if you are staying at the hotel. The SPA does not assume liability for any lost valuables.

آداب السبا
 ولذلك نرجو من ضيوفنا الكرام احترام هدوء المكان،يتميز ذا سبا بتوفيره بيئة هادئة تبعث على اإلسترخاء
. أو بمجرد اإلستمتاع بالهدوء والصمت الذي يعم المكان،وخصوصية الضيوف اآلخرين عن طريق التحدث بصوت خافت
 كما. يمنع التدخين داخل المنتجع.وكما نرجو منكم اإلمتناع عن استخدام الهاتف المتحرك خالل استمتاعكم بذا سبا
.الينبغي استهالك الكحول مباشرة قبل أي معالجة

مالبس السبا والمقتنيات الثمينة
 يفضل أن يترك ضيوفنا مقتنياتهم الثمينة في، وخزانات لحفظ المقتنيات، الخف،بينما يوفر ذا سبا أرواب الحمام
. ال يتحمل ذا سبا مسؤولية فقدان أي ممتلك ثمين. في حالة مكوثهم في الفندق،غرفهم

FEEDBACK
Your suggestions and feedback are very important to us. We would appreciate if you could take a few minutes to
fill our spa feedback form.
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آراؤكم
 ولذلك فنحن نتمنى أن نأخ من وقتكم القليل لملئ استبيان المنتجع.اقتراحاتكم وآراؤكم ذات أهمية بالغة لدينا
.بالمالحظات واإلقتراحات الخاصة بالمنتجع
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