
2 3

SPA PACKAGES
BESPOKE SPA ESSENTIALS
(2.5 hours)

Customise your very own spa package which is 
comprised of all the spa basics to ease tension 
from the mind and body.

Choice of any 60-min massage • Choice of any 
60-min Elemis facial • Choice of any 30-min 
treatment

ESSENCE OF THAILAND
(2 hours)

Let go of tension as your therapist stretches your 
body, bringing you closer to your physical balance.

90-min Thai Herbal Compress massage • 30-min 
Oriental Foot Reviver

ARABIAN DYNASTY  
(4 hours)

Combining all the elements of the spa for the 
ultimate Arabian experience.

60-min Royal Ottoman Hammam • 90-min 
Anantara Signature massage • Healthy lunch • 
60-min Elemis facial

BRIDAL PACKAGE
(4.5 hours)

Look your best with the assistance of this head to 
toe body transformation package.

Anantara Signature or Moroccan Hammam 
• Stress Release Massage using Rose and 
Sandalwood infused Argan oil • Inch-loss body 
wrap • Signature HydraCool Facial • Healthy raw 
juice

TIME OUT FOR MEN
(2 hours)

Combine a High Performance Skin Energiser with 
a Deep Tissue or Well-Being Massage to improve 
total body performance.

60 minute deep pressure or wellbeing massage • 
High Performance Skin Energiser

باقات السبا 
أساسيات العناية حسب رغبتك

)ساعتان ونصف(

قم بتصميم باقة السبا الخاصة بك والتي تتضمن جميع 
أساسيات العناية التي تمنح ذهنك وجسمك إحساًسا 

بالراحة والتحرر من التوتر.

اختيارك من أي من جلسات التدليك لمدة 60 دقيقة • 
اختيارك من أي من معالجات العناية بالوجه من إيلميس 

لمدة 60 دقيقة • اختيارك من أي من المعالجات التي 
تدوم لمدة 30 دقيقة

روح تايالند
)ساعتان(

تخلص من التوتر بينما يقوم ُمعالجك بشد جسمك 
لجعلك أقرب ما تكون لتوازن مثالي للجسم. 

التدليك بالكمادات العشبية التايالندية لمدة ٩0 دقيقة • 
التدليك الشرقي المنعش للقدمين لمدة 30 دقيقة

العراقة العربية
)٤ ساعات(

باقة تجمع كل مزايا السبا لتعيش تجربة عربية ال حدود 
لها.

الحّمام العثماني الملكي لمدة 60 دقيقة • تدليك أنانتارا 
المميز لمدة ٩0 دقيقة • وجبة غداء صحية • معالجة 

العناية بالوجه من إيلميس لمدة 60 دقيقة

باقة العروس
)٤ ساعات ونصف(

عيشي أجمل ما فيك مع باقة تهتم بتفاصيل جمالك 
من رأسك إلى أخمص قدمك.

حّمام أنانتارا المميز أو حّمام مغربي تقليدي • تدليك 
التحّرر من التوتر بزيت األرغان بخالصة الورود وخشب 

الصندل • لف الجسم للتنحيف • معالجة هيدرا كول 
المميزة للعناية بالوجه • عصير صحي وطبيعي

وقت االسترخاء للرجال
)ساعتان(

اجمع بين مزايا منعش البشرة ذو الفعالية المثلى
مع تدليك األنسجة العميقة أو تدليك الرفاهية لتحسين 

مستوى األداء الكلي للجسم.

تدليك الرفاهية الخاص بتخفيف الضغط الشديد لمدة 60 
دقيقة • منعش البشرة ذو الفعالية المثلى
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COUPLES TREATMENTS
PRIVATE COUPLES MASSAGE
(60 minutes)

Enjoy relaxing time side by side with a stress 
release massage using aromatic oil and tailor-
made massage techniques.

PRIVATE COUPLES HAMMAM 
(60 minutes)

Alone time shared in splendour. Experience any 
choice of our 60 minute Hammam Rituals in the 
privacy of our Hammam room booked exclusively 
for you and your partner. Choose between Royal 
Ottoman, Anantara Signature or Moroccan 
Hammam.

ANANTARA COUPLES ROMANCE
(90 minutes)

Specialised techniques designed to restore the 
flow of energy, and prana, along the meridian lines 
and promote deep relaxation.  

عالجات األزواج
التدليك الخاص باألزواج

)60 دقيقة(

استمتعا بلحظات من االسترخاء التام جنًبا إلى جنب مع 
هذا التدليك المميز للتحرر من التوتر باستخدام أرقى 

الزيوت العطرية وتقنيات تدليك خاصة صّممت من 
أجلكم.

الحّمام الخاص باألزواج
)60 دقيقة(

ِعش تجربة الرفاهية والخصوصية مع اختيارك من 
طقوس الحّمام الممتدة على مدار 60 دقيقة في رحاب 

حّمامنا الفاخر الذي نحرص على حجزه حصرًيا لك كي 
تستمتع مع شريك حياتك بجو من االسترخاء والهدوء. 

اختر من بين الحّمام العثماني الملكي وحّمام أنانتارا 
المميز والحّمام المغربي.     

طقوس الرومانسية لألزواج من أنانتارا 
)٩0 دقيقة(

تقنيات خاصة مصممة الستعادة تدفق الطاقة 
والحيوية عبر خطوط الجسم الطولية إلى جانب تعزيز 

االسترخاء العميق.

Then relax in a soothing, candle lit, romantic milk 
bath infused with aromatic oils and rose petals.

Signature massage • aromatic milk bath • 
romantic set-up

COUPLES BLISS
(90 minutes)

Enjoy the side by side indulgence of the 60 minute 
stress release massage using aromatic oil and 
tailor-made massage techniques combined with a 
30 minute Elemis facial.

Stress Release massage • Elemis express facial • 
romantic set-up

COUPLES ARABIAN ESCAPE
(2 hours)

For a truly memorable Arabian retreat.

Royal Ottoman Hammam • Arabian massage • 
romantic set-up

ثم استمتع بلحظات من الصفاء في حّمام الحليب 
الرومانسي المضاء بالشموع والمملوء بالزيوت العطرية 

وبتالت الزهور. 

تدليك مميز • حّمام الحليب العطري • تجهيزات 
الرومانسية 

الراحة والدالل لألزواج
)٩0 دقيقة(

استمتعا بجلسة تدليك جنًبا إلى جنب لتخفيف التوتر 
على مدار 60 دقيقة، باستخدام زيت عطري وتقنيات 

تدليك مصممة حسب الطلب تشتمل على جلسة 
للعناية بالوجه من إيلميس لمدة 30 دقيقة.

تدليك الجسم للتحرر من التوتر • معالجة الوجه الذكية 
للرجال من إيلميس • تجهيزات الرومانسية

المالذ العربي لألزواج
)ساعتان(

مالذ من العراقة العربية لتجربة فريدة ال تنسى. 

الحّمام العثماني الملكي • تدليك عربي • تجهيزات 
الرومانسية
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ANCIENT TIME RITUALS
TRADITIONAL TURKISH HAMMAM
(45 minutes)

Relax like a sultan under the supervision of our 
skillful Hammam specialists. The Turkish Hammam 
ritual is an ancient cleansing and relaxation bathing 
tradition, leaving you feeling relaxed and with 
renewed and revitalized skin.

Steam and sauna • Kese mitt exfoliation • Olive 
oil soap foam massage • Hair shampoo and 
conditioning • Ayran and Turkish refreshments

ROYAL OTTOMAN HAMMAM
(60 minutes)

Choose to enhance the traditional ritual with a 
natural honey, sesame and lavender body mask.

Steam and sauna • Kese mitt exfoliation • Olive 
oil soap foam massage • Hair and scalp mask • 
Honey and Lavender mask • Ayran and Turkish 
refreshments

ANANTARA SIGNATURE HAMMAM
(60 minutes for Hammam only / 2 hours including 
a full body massage) 

This six-step ritual combines traditional Turkish 
elements and incorporates an array of organic, 
detoxifying body treatments to leave you feeling 
indulgently cleansed and nourished.

Sauna and steam • Kese mitt exfoliation • 
Aromatic Rhassoul clay mask • Hair shampoo, 
conditioning, hair and scalp mask • Pressure point 
face and head massage • Olive foam massage • 
Coffee body polish • Cooling final rinse • Turkish 
refreshments
 
Enhance your signature Hammam with a massage 
incorporating Rose and Sandal infused Argon oil.

MOROCCAN INSPIRED HAMMAM RITUAL
(60 minutes for Hammam only / 2 hours including 
a full body massage)

Unveil ancient kept beauty secrets for irresistibly 
smooth and beautifully scented skin.

Olive black soap application • Steam • Kessa mitt 
exfoliation • Volcanic lava Rhassoul clay wrap • 
Hair Shampoo, Mask • Scalp massage and face 
mask • Double exfoliation with a desert sand and 
Argon oil blend.

طقوس العراقة والتاريخ
الحّمام التركي التقليدي

)٤٥ دقيقة(

استرخ كما السلطان تحت إشراف معالجينا المتخصصين 
الماهرين في الحمام الفاخر. فالحمام التركي هو 

تقليد قديم لالغتسال واالستجمام يمنحك إحساًسا ال 
يضاهى من الراحة والهدوء، ويجدد وينعش بشرتك.

بخار وساونا • كيس القفاز إلزالة خاليا البشرة الميتة • 
تدليك رغوي بصابون زيت الزيتون • غسل الشعر وترطيبه 

• منعشات تركية ولبن عيران

الحّمام العثماني الملكي
)60 دقيقة(

اختر تحسين الحمام التقليدي مع قناع الجسم 
الطبيعي بالعسل والسمسم والخزامى.

بخار وساونا • كيس القفاز إلزالة خاليا البشرة الميتة • 
تدليك رغوي بصابون زيت الزيتون • غسل الشعر وترطيبه 

• قناع العسل والخزامى • منعشات تركية ولبن عيران

حّمام أنانتارا المميز
)60 دقيقة للحّمام فقط / ساعتان مع تدليك كامل 

الجسم(

يجمع هذا التقليد المكون من ست خطوات بين مميزات 
الحّمام التركي التقليدي ويدمجها مع مجموعة من 

عالجات الجسم العضوية المزيلة للسموم، والتي 
تمنحك شعوًرا تاًما باالنتعاش واالسترخاء.

بخار وساونا • كيس القفاز إلزالة خاليا البشرة الميتة • 
قناع الغاسول العطري • قناع غسل الشعر وترطيبه 

وتدليك فروة الرأس • تدليك نقاط الضغط في الوجه 
والرأس • تدليك رغوي بصابون الزيتون • صقل الجسم 

بخالصة القهوة • غسول نهائي • منعشات تركية

اجعل تجربتك في الحمام التقليدي أكثر تميًزا مع 
التدليك بزيت األرغان بخالصة الورود وخشب الصندل.

طقوس الحّمام المغربي
)60 دقيقة للحمام فقط / ساعتان مع تدليك كامل 

الجسم(

اكتشف أسرار الجمال العريقة للحصول على بشرة غاية 
في النعومة ومعطرة بأزكى الخالصات العطرية.

التدليك بصابون الزيتون األسود • بخار • كيس القفاز 
خاليا البشرة الميتة • قناع الغاسول بخالصة الحمم 

البركانية • قناع وغسل الشعر • تدليك فروة الرأس 
وقناع الوجه • تقشير مضاعف للجسم برمال الصحراء 

وزيت األرغان. 

Enhance your journey with a soothing full 
body massage with your preferred choice of 
aromatherapy infused Argan oil.

GROUP HAMMAM
(Minimum of four people required)

The Group Hammam is a fully private traditional 
Hammam, where guests are treated to cold 
bottled water, fresh juices and fresh fruit platters. 
This treatment is perfect for celebrating special 
occasions, weddings, birthdays, or group 
socializing. Time is tailored to the number of 
people joining the social gathering.

Royal Ottoman Hammam • Fruit platter and 
refreshments

اجعل رحلة االسترخاء أكثر تميًزا مع تدليك منعش 
لكامل الجسم وخيارك المفضل من زيوت األرغان 

العطرية. 

حّمام المناسبات
)يشترط أال يقل العدد عن أربعة أشخاص(

هو حّمام تقليدي خاص تماًما، حيث تقدم الخدمة 
للنزالء مع ضيافة مياه باردة، وعصائر طازجة، وأطباق 

الفواكه الطازجة، ويعتبر بمثابة العالج األمثل لالحتفال 
بالمناسبات الخاصة وحفالت الزفاف وأعياد الميالد أو 

لقضاء وقت من االسترخاء مًعا. وتخضع مواقيت العمل 
لعدد الضيوف الراغبين بالمشاركة في المناسبة.

الحّمام العثماني الملكي • طبق كبير من الفواكه 
والمشروبات المنعشة
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MASSAGE AND BODY 
REMEDIES
SCENTS OF ARABIA SIGNATURE RITUAL
Medium to Firm pressure (90 minutes) 

Indulge in a full body Arabesque Massage using 
your choice of aroma infused argan oil blends. A 
unique three mint herbal compress and heated 
bamboo sticks are then skillfully incorporated to 
knead out daily tension.

15-min steam • Bamboo and herbal compress 
massage 

ANANTARA SIGNATURE MASSAGE
Light to medium pressure (60 minutes /  
90 minutes)

Our signature blend of oils, combined with 
wringing, kneading and stretching techniques, 
stimulate the circulation and promote deep 
relaxation of the muscles, whilst restoring the flow 
of energy along the meridian lines.

STRESS RELEASE MASSAGE
Medium pressure (60 minutes / 90 minutes)

Soothe achy tired muscles and decompress. This 
tailor-made massage incorporates a blend of 

التدليك وعالجات الجسم
طقوس التدليك بعبير العطور العربية الفاخرة

تتراوح قوة الضغط فيه ما بين المتوسطة والكبيرة )٩0 
دقيقة(

استمتع جلسة تدليك عربية لكامل الجسم، باستخدام 
خيارك من مزيج زيوت األرغان بعبير العطور الفاخرة. 
بعدها يتم مزج تقنيات الكمادات العشبية المميزة 
بخالصة ثالثة أنواع من النعناع مع التدليك بعيدان 

الخيزران الساخنة ببراعة تامة على يد معالجينا المهرة، 
لتتخلص من جميع آثار التوتر واإلرهاق.

جلسة بخار لمدة ١٥ دقيقة • تدليك بالكمادات العشبية 
وعيدان الخيزران

تدليك أنانتارا المميز
تتراوح قوة الضغط فيه ما بين الخفيفة والمتوسطة )60 

دقيقة / ٩0 دقيقة(

تدليك بزيوت عطرية مع تقنيات الفرك والشد والتدليك 
المصممة الستعادة تدفق الطاقة والتوازن عبر خطوط 

الجسم الطولية، من أجل تعزيز شعور االسترخاء العميق 
للعضالت.

تدليك التحرر من التوتر
بقوة ضغط متوسطة )60 دقيقة / ٩0 دقيقة(

انعم بتهدئة تامة لعضالتك لتتخلص من آثار اإلجهاد 
واأللم، وتحررها من الضغط. فهذا التدليك المصمم 

essential oils to remove lactic acid build-up and 
relieve pain and stiffness caused by physical and 
emotional life stressors.

ARABIAN MASSAGE
Medium to firm pressure (60 minutes / 90 minutes)

With a focus on the body’s pressure points, 
using fore-arm techniques and Thai stretches, 
this massage releases muscle tension and pain. 
Enhances vital energy levels.

TRADITIONAL THAI MASSAGE
Firm pressure (60 minutes / 90 minutes)

This centuries-old therapy, known as passive 
yoga, is the perfect answer for anyone searching 
for optimal health. Dry massage performed on a 
traditional low rise solid oak Thai massage bed.

حسب رغبتك يشتمل على مزيج من الزيوت األساسية 
إلزالة األحماض اللبنية المتراكمة وتخفيف األلم والتشنج 

الناتج عن ضغوطات الحياة المختلفة.

التدليك العربي
 تترواح قوة الضغط فيه ما بين المتوسطة والكبيرة 

)60 دقيقة / ٩0 دقيقة(

يركز هذا التدليك على نقاط الضغط في الجسم 
باستخدام تقنيات الساعد وتمديد العضالت على 

الطريقة التايالندية إلزالة توتر وألم العضالت. وهو تدليك 
يحسن من مستويات الطاقة الحيوية لديك بشكل كبير.

التدليك التايالندي التقليدي
بقوة ضغط كبيرة )60 دقيقة / ٩0 دقيقة(

هذا العالج الذي يعود تاريخه إلى القرون القديمة، 
والمعروف باسم اليوغا الساكنة، هو الحل األمثل لكل 
من يبحث عن الصحة المثالية. يتم تطبيق هذا التدليك 
الجاف على سرير تايالندي خاص منخفض مصنوع من 

خشب البلوط الصلب.
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AROMA HOT STONE MASSAGE
Medium pressure (75 minutes)

A unique combination of aromatherapy oils and 
heated volcanic stones, to ease away deep 
muscular pain.

INDIAN HEAD AND SCALP MASSAGE
(45 minutes)

Combining both gentle and stimulating techniques 
on the upper back, shoulders, neck and scalp to 
improve blood flow, nourish the scalp and induce 
a deep sense of calm. Choose from a selection of 
hair oils to calm or invigorate your scalp and mind.

ORIENTAL FOOT REVIVER
(45 minutes)

Experience holistic revitalization and deep 
relaxation as your therapist applies specific thumb 
and finger techniques to various reflex points on 
the feet, which effectively stimulate corresponding 
organs in the upper body.

MOTHER TO BE MASSAGE 
(75 minutes)

A gently nurturing, specially formulated massage 
for mothers-to-be that deeply relaxes to ease 
tension and stress put on the body during 
pregnancy. Calming strokes will increase 
circulation, easing any areas of fluid retention and 
inflammation.

NEOM DE-STRESS CANDLE MASSAGE 
(60 minute / 90 minutes)

Melt stress away, literally. Anantara Spa teams up 
with Neom to offer a new
De-Stress Experience combining relaxing 
aromatherapy, meditation and massage 
techniques. Allow tension to drift away and 
appease body and mind with the organic Neom 
Real Luxury™ fragrance, a complex blend of the 
purest possible essential oils including lavender, 
jasmine & Brazilian rosewood, all expertly blended 
to help you feel calm and banish stress the 
moment you step in the room.

التدليك بالحجارة العطرية
بقوة ضغط متوسطة )٧٥ دقيقة(

تركيبة فريدة من الزيوت العطرية والحجارة البركانية 
الساخنة إلزالة األلم العميق في العضالت.

التدليك الهندي للرأس وفروة الرأس
)٤٥ دقيقة(

يشتمل على طرق مهدئة ومحفزة للجزء العلوي من 
الظهر واألكتاف والرقبة وفروة الرأس، بما يساعد على 

تحسين معدل تدفق الدم وتغذية فروة الرأس، وهذا ما 
سيجعلك تحس بشعور ال يضاهى من السكينة والهدوء. 

اختر من بين تشكيلة من زيوت الشعر لتمنحك شعوًرا 
باالسترخاء أو اإلحساس بصفاء الذهن أو بانتعاش على 

مستوى فروة الرأس.

التدليك الشرقي المنعش للقدمين 
)٤٥ دقيقة(

استمتع بتجربة الطب البديل لتجديد القوة والنشاط 
واالسترخاء العميق، حين يقوم معالجك بتطبيق تقنيات 

وضع اإلبهام واإلصبع الخاصة على نقاط االستجابة 
الالإرادية بالقدمين، والتي تساعد بشكل فعال على 

تحفيز األعضاء المتناظرة بالجزء العلوي من الجسم.

تدليك الجسم للسيدات الحوامل
)٧٥ دقيقة(

يعمل هذا التدليك الخاص على إزالة التوتر والضغط لدى 
السيدات الحوامل، فاالسترخاء يساعدهن على تحسين 

الدورة الدموية، ويعمل على تسكين مناطق التورم 
واأللم.

 جلسة تدليك للتحرر من التوتر بزيت الشمع 
الفاخر من نيوم

)60 دقيقة / ٩0 دقيقة(

وداًعا للتوتر. يسر أنانتارا سبا وعالمة نيوم المعروفة في 
مجال العافية أن تقدم لك تجربة التحّرر من التوتر، والتي 

تجمع بين العالج العطري والتأّمل وتقنيات التدليك. 
امنح عقلك وجسمك الراحة واالسترخاء وتخلص من 

كل الضغوط واألعباء مع عطر الدالل الطبيعي المتميز 
من نيوم، وهو مزيج رائع من أصفى الزيوت األساسية 

التي تشمل الخزامى والياسمين وخشب الورد البرازيلي، 
كلها ممزوجة على أيدي ذوي الخبرة، لتتمتع بالراحة 

وتسافر في رحلة من االسترخاء حال تفّضلك بالدخول 
إلى القاعة.
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VICHY TREATMENTS
FIRMING COFFEE BODY SCRUB 
(60 minutes / 90 minutes with oil massage)

Allow the heated rain shower of the Vichy 
treatment combined with the invigorating scents of 
Organic Coffee to tone and purify the body whilst 
Lime uplifts the senses. Complete your exfoliation 
with a luxurious application of Elemis Cellutox 
body oil.

DESERT SAND BODY SCRUB
(60 minutes / 90 minutes with oil massage)

Travel to the desert without moving a muscle. 
This unique scrub will gently exfoliate your skin 
with precious desert sand to remove dead skin 
cells, while the full body application with intense 
nourishing Rose and Sandal infused Argan Oil will 
restore moisture and balance, leaving the skin soft, 
supple and radiant.

EXOTIC LIME AND GINGER BODY SCRUB
(60 minutes / 90 minutes with oil massage)

A deeply cleansing salt scrub that encourages 
cell regeneration for the softest, smoothest, most 
nourished skin.

SLIMMING AND CONTOURING
AROSHA INCH LOSS BODY WRAP
(75 minutes)

A result driven, pain-free slimming wrapping 
technology using presoaked bandages that 
targets all stages of cellulite, water retention, 
detoxification, skin elasticity, and stretch marks. 
Lose up to 3 cm overall after the first session only. 

COOLSHAPING
(60 minutes)

Rid yourself of those stubborn fatty deposits with 
CoolShaping (cryolipolysis) to destroy the fat cells 
and sculpt/contour your body. With the integration 
of Vacuum, LED, Massage and Cooling technology 
CoolShaping is able to reduce the thickness of 
underlying fat tissue by extracting energy from fat 
cells causing their elimination from the body. The 
procedure is completely non-surgical, so you can 
typically return to normal activities immediately.

عالجات فيشي
مقشر شد الجسم بخالصة القهوة

)60 دقيقة / ٩0 دقيقة مع التدليك باستخدام الزيوت(

احصل على جسم متناسق ومشرق بمجرد الدخول تحت 
رذاذ الدش المطري مع رائحة القهوة العضوية المنعشة 
في تجربة عالج فيشي المميزة، فيما تعيد رائحة الليمون 

النشاط والحيوية إلى حواسك.
اختتم تقشير بشرتك بتطبيق زيت سيالتوكس الفاخر 

للجسم من إيلميس. 

مقشر رمال الصحراء للجسم
)60 دقيقة / ٩0 دقيقة مع التدليك باستخدام الزيوت(

سافر إلى أجواء الصحراء المثيرة دون تعب أو إجهاد. فمع 
هذا المقشر الفريد، سيتم فرك بشرتك بلطف باستخدام 

الرمال الصحراوية الرائعة إلزالة خاليا البشرة الميتة، حيث 
سيعمل تطبيقه على كامل الجسم مع زيت أرغان 

بخالصة الورود وخشب الصندل على استعادة نضارة 
بشرتك وتوازنها، كي تبقى ناعمة وهادئة ومشرقة دائًما.

مقشر الجسم الفريد بخالصة الليمون والزنجبيل
)60 دقيقة / ٩0 دقيقة مع التدليك باستخدام الزيوت(

مقشر ملحي للتنظيف العميق للجسم يساعد على 
إعادة تجديد الخاليا لتنعم ببشرة ناعمة ومشرقة. 

التنحيف وشد الجسم
لف الجسم للتنحيف بتقنية أروشا

)٧٥ دقيقة(

ترتكز هذه التقنية المبتكرة للتنحيف دون ألم، والمعروفة 
بنتائجها المبهرة، على ضمادات منقوعة مسبًقا تقوم 
بالتعامل مع كافة مراحل السليوليت واحتباس المياه 
وإزالة السموم ومرونة الجلد وعالمات التمديد. اخسر 

حوالي 3 سم بعد الجلسة األولى فقط.

الكول شايبنج )إنقاص الوزن بتبريد الدهون(
)60 دقيقة(

تخلص من ترسبات الدهون العنيدة والمزعجة مع الكول 
شايبنج )كريوليبوليسيس( والتي تستهدف الخاليا الدهنية 

بشكل فعال، مما يساعد على نحت الجسم وإعادة 
تنسيقه. ومع دمج تقنيات الفراغ والصمام الثنائي الباعث 

للضوء والتدليك والتبريد، فإن تقنية الكول شايبنج قادرة 
على التقليل من كثافة نسيج الدهون تحت البشرة من 

خالل استخراج الطاقة من الخاليا الدهنية، وبالتالي إزالتها 
من الجسم. العملية غير جراحية بالكامل، لذا فبإمكانك 

العودة بشكل طبيعي إلى ممارسة أنشطتك اليومية على 
الفور.
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Package: Three 60 minute sessions, inclusive of 
three 30 minute lymphatic drainage massages on 
treated areas, personal fitness assessment and 
nutritional plan

3-MAX™
(60 minutes)

3-MAX™ utilises the integrated core functions 
of Ultrasonic Cavitation, Radio Frequency and 
Vacuum technology to offer effective results in 
cellulite reduction, body sculpting and collagen 
regeneration.
Package: six 60 minute sessions, inclusive of 
three 30 minute lymphatic drainage massages on 
treated areas, personal fitness assessment and 
nutritional plan

ULTIMATE FAT REDUCTION PACKAGE

BMI Assessment, 3 x 30 minute lymphatic 
drainage massages on treated areas, personal 
fitness assessment and nutritional plan

• 3 x 60 min Coolshaping sessions
• 6 x 60 min 3-Max sessions

ELEMIS TARGETED TONING TIGHTENER

Detox your body with the revolutionary 
Elemis firming wrap. Blending massage and 
detoxification, this powerful treatment incorporates 
a cooling and heating clay wrap for targeted toning 
and tightening on areas of concern such as the 
hips, thighs, abdomen and back of arms, with 
visible results after just one session. Choose from:

hips and thighs (60 minutes) • abdomen or arms 
(30 minutes) • full body (90 minutes) 

عرض الباقة: ثالث جلسات تمتد على مدار 60 دقيقة، 
تشتمل كل واحدة منها على عالج بالتدليك الليمفاوي 

لمدة 30 دقيقة، إلى جانب عملية تقييم للياقة الجسم 
 وبرنامج غذائي

آلة التنحيف 3-ماكس 
)60 دقيقة(

تستخدم آلة التنحيف 3-ماكس الوظائف األساسية 
المتكاملة لمعدات التجويف بالموجات فوق الصوتية 

وتقنيات تردد الراديو والفراغ، للحصول على نتائج فعالة 
في تقليل نسبة السليوليت، ونحت الجسم وتجديد 

الكوالجين.

عرض الباقة: ست جلسات تمتد على مدار 60 دقيقة، 
تشتمل على ثالث جلسات عالج بالتدليك الليمفاوي لمدة 

30 دقيقة، إلى جانب عملية تقييم للياقة الجسم وبرنامج 
غذائي شخصي مع مدرب خاص 

الباقة األمثل إلزالة الدهون

تقييم مؤشر كتلة الجسم، ثالث جلسات عالج بالتدليك 
الليمفاوي لمدة 30 دقيقة، تقييم للياقة الجسم وبرنامج 

غذائي شخصي مع مدرب خاص

•   3 جلسات عالج بتقنية الكول شايبنج تمتد الواحدة منها 
على مدار 60 دقيقة 

•  6 جلسات عالج بتقنية 3-ماكس تمتد الواحدة منها 
على مدار 60 دقيقة

معالجة تنحيف وتناسق الجسم من إيلميس

تخلص من السموم في جسمك مع معالجة لف الجسم 
المتطورة للتنحيف من إيلميس. بالجمع بين تقنيات 

التدليك وإزالة السموم، تستفيد هذه المعالجة الفعالة 
من قناع الطين المبرد والمسخن في وقت واحد الذي 

يستهدف المناطق المحددة مثل الوركين والفخذين 
والبطن ومؤخرة الساعدين، لتحصل على نتائج ملحوظة 

بعد جلسة واحدة فقط. اختر من بين معالجات:

الوركين والفخذين )60 دقيقة( • البطن أو الساعدين )30 
دقيقة( • كامل الجسم )٩0 دقيقة(
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ADVANCED SKIN CARE
ELEMIS SUPERFOOD PRO-RADIANCE 
(60 minutes)

A nutritional boost rich in superfoods and essential 
minerals designed to pack stressed, dull skin with 
energising, detoxifying actives. Clinically proven 
to leave skin plumper, radiant and lit up with good 
health.

ELEMIS DYNAMIC RESURFACING PRECISION 
PEEL
(60 minutes)

This groundbreaking facial instantly resurfaces 
and smoothes the skin. Clinically proven to 
visibly resurface by up to 75% and increase skin 
smoothness by up to 32% after just 1 treatment. 
Targets blemishes, uneven skin tone, superficial 
facial scarring and fine lines.

ELEMIS PRO COLLAGEN AGE DEFY
(75 Minutes)

Enjoy an anti-wrinkle facial with proven results. 
Special lifting massage techniques are combined 
with professional strength anti-ageing formulations 
for maximum treatment efficacy, leaving a firmer, 
uplifted and more youthful looking appearance.

ELEMIS HIGH PERFORMANCE SKIN ENERGISER 
FOR MEN
(60 minutes)

The hard-working facial for ageing, dehydrated 
skin and tired eyes. It maximises cell regeneration, 
as steam and extraction decongests. Multi-
dynamic facial massage sequences boost 
circulation, whilst scalp and foot massage deeply 
relax. 

العناية المتقدمة بالبشرة
معالجة تغذية البشرة إلشراقة مبهرة من إيلميس 

)60 دقيقة(

مت هذه المعالجة، التي تحتوي على معادن  صمِّ
أساسية ومكونات غنية ذات خصائص مغذية للبشرة، 

خصيًصا من أجل تعزيز البشرة التي تعاني من آثار 
الجفاف واإلرهاق، وذلك بما تحتويه من مواد منعشة 

ومزيلة للسموم. يضمن لك تطبيق هذه المعالجة 
الحصول على بشرة نضرة ومشرقة تزداد بهاًء مع 

تمتعك بصحة جيدة.

معالجة تجديد البشرة الحيوي والتقشير الدقيق من 
إيلميس

)60 دقيقة(

تعمل هذه المعالجة المبتكرة على تجديد وصقل 
البشرة، حيث تعطي نتائج فورية. وقد ثبتت قدرتها 

على تجديد البشرة بنسبة تصل إلى نحو ٧٥%، وكذلك 
قدرتها على زيادة صقل البشرة بنسبة تصل إلى %32 
بعد جلسة واحدة فقط. إنها تستهدف عالج مشاكل 

البشرة والتجاعيد والندبات والخطوط الدقيقة الظاهرة 
على البشرة.

برو كوالجين للتخلص من آثار التقدم في السن من 
إيلميس

)٧٥ دقيقة(

استمتع بمعالجة الوجه المضادة للتجاعيد الموثوقة 
النتائج. إذ تقترن طرق تدليك اإلنعاش الخاصة مع 

تركيبات التخلص من آثار التقدم في السن للحصول على 
أكثر النتائج فعالية، لتمنحك مظهًرا أكثر لياقة وشباًبا.

منعش البشرة ذو الفعالية المثلى للرجال من إيلميس
)60 دقيقة(

هذا العالج المتطور للوجه هو الحل األمثل لمكافحة 
عالمات التقدم في السن وجفاف البشرة والعينين التي 

يبدو عليهما التعب. فبفضل تركيبته الفريدة، يعمل 
منعش البشرة هذا على تنشيط تجدد الخاليا في الوقت 

الذي يتم فيه التخلص من االحتقان تحت الجلد مع 
تنقية البشرة بالبخار. كما أن تكرار عمليات تدليك الوجه 

الديناميكية يعمل على تعزيز الدورة الدموية، بينما 
تستمتع بحالة من االسترخاء العميق مع تدليك القدمين 

وفروة الرأس. 
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ULTIMATE ANTI-WRINKLE CUSTOMIZED 
HYDROPEPTIDE FACIAL 
(80 minutes)
 
Relax and smooth your skin with the 
HydroPeptides Signature facial. This “no 
downtime” treatment infuses skin with the 
replenishing benefits of peptides, growth factors 
and proteins. Identify your skin specific needs and 
let our therapists treat you with a personalised 
touch. Reduce fine lines and wrinkles dramatically 
with this firming, age-defying therapy.

BESPOKE MESO AND OXYGEN INFUSION 
THERAPY BY SRSTM HYDRACOOL
(75 minutes)

This cosmetic micro needling procedure is non-
invasive and easily introduces nutrients into the 
skin, now enhanced with added infusion aided by 
oxygen and ultrasound. Our skin care specialist 
will customise a cocktail from SRS’s extensive line 
of cosmeceutical ampoules. Designed to treat 
expression lines, crow’s feet, hyper pigmentation, 
skin laxity and wrinkles. Results are immediate 
after the first session. 

SIGNATURE HYDRACOOL FACIAL
(75 minutes)

HydraCool, the newest technology in skincare 
using the power of water, consists of a high 
pressure water jet that enables infusion of water, 
oxygen and active ingredients into the deepest 
layers of the skin, providing rapid improvement. 
Skin is left firmer and smoother with the help of 
this multi-functional device combination of 8-in-1 
skin and scalp treatment system. The process is 
completely non-invasive and can be applied on 
all skin types, even the most sensitive. HydraCool 
session regenerates and revitalizes skin’s natural 
elasticity.

معالجة هيدروببتيد الخاصة للعناية بالوجه، لفعالية 
قصوى ضد التجاعيد 

)٨0 دقيقة(

امنح بشرتك إحساًسا من النعومة واالنتعاش مع 
معالجة هيدروببتيدس المتميزة للعناية بالوجه. تعمل 

هذه المعالجة الفعالة، التي يمكنك بعدها أن تستأنف 
نشاطك اليومي بشكل طبيعي، على تزويد بشرتك 
بفوائد الببييدات المغذية وعوامل النمو والبروتينات. 

حدد متطلبات وخصائص بشرتك، ودع معالجينا المهرة 
يدللونها مع لمسة خاصة. احصل على بشرة خالية من 

التجاعيد والخطوط الرفيعة من خالل هذه المعالجة 
المتميزة التي تتحدى عالمات التقدم في السن. 

معالجة ميزوثيرابي وأكسجين إنفيوجن حسب ذوقك 
من إس آر إس هيدرا كول

)٧٥ دقيقة(

تستعمل هذه المعالجة غير الجراحية اإلبر التجميلية 
الدقيقة التي تقوم بإيصال العناصر المغذية إلى أعماق 

البشرة. وقد قمنا بتطويرها بإضافة تركيبة مميزة 
مدعومة باألكسجين والموجات فوق الصوتية. سيعمل 

موظفنا المتخصص في مجال العناية بالبشرة على 
تحضير مزيج من المستحضرات التجميلية المميزة من 

منتجات إس آر إس الفاخرة لحل مشاكل خطوط التعبير 
وتجاعيد محيط العينين والصباغ المفرطة وارتخاء البشرة 

والتجاعيد. إذ تظهر نتائجها المبهرة فور انتهاء الجلسة 
األولى.

معالجة هيدرا كول المميزة للعناية بالوجه
)٧٥ دقيقة(

تحتوي معالجة هيدرا كول، وهي أحدث تقنية في مجال 
العناية بالبشرة باستخدام قوة الماء، على محرك مائي 

عالي الضغط، يسمح بمزج الماء واألكسجين مع العناصر 
النشطة في أعماق طبقات الجلد، ما يساهم في 

تحسين مظهر البشرة بشكل سريع. ستصبح البشرة أكثر 
قوة ونعومة بفضل نظام معالجة البشرة وفروة الرأس 
ثمانية في واحد، الذي يوفره هذا الجهاز الفعال متعدد 

الوظائف. هذه العملية غير جراحية بالكامل، ويمكن 
تطبيقها على جميع أنواع البشرة، حتى الحساسة 

منها. إذ تعمل جلسة معالجة هيدرا كول على تجديد 
واستعادة المرونة الطبيعية للجلد. 

SPECIALISED FACIALS
HYDROPEPTIDE: THE ANTI-AGING AUTHORITY
Since 2004, HydroPeptide has revolutionised skin 
care through the power of peptides that increase 
hydration, visibly reduce lines and wrinkles, and 
enhance skin’s natural luminosity. Their award-
winning products and treatments offer specific 
tailored results for all skin types.

Feel your skin visibly lifted after only one treatment. 
Experience youthfully plump, smooth skin with 
your radiance restored. Your skin’s healthy 
structure is repaired and additional skin care 
concerns can be addressed for sensitivity, acne 
and hyperpigmentation.

MINI CUSTOM PEEL BY HYDROPEPTIDE   
(30 minutes) 

Refresh and rejuvenate without irritation or 
sensitivity. This customised mini facial provides 
enzymes and peptides to keep the skin perfectly 
nourished, protected and infused with optimal 
hydration from hyaluronic acid. Discuss your 
specific concerns with our therapist for an 
application tailored to your needs. Reveal firmer, 
brighter skin, free from fine lines and wrinkles.

*Upgrade to include the hydracool machine

معالجات الوجه الخاصة
هيدروببتيد: قوة التحكم في عالمات تقدم البشرة
منذ ظهورها سنة 200٤، أحدثت هيدروببتيد ثورة في 

عالم العناية بالبشرة من خالل قوة الببتيدات التي تزيد 
من ترطيب البشرة، وتقلل بشكل ملحوظ من التجاعيد 

والخطوط الرفيعة، وتجعل البشرة تشع لمعاًنا وصحة. 
تمنح منتجات ومعالجات هيدروببتيد، الحاصلة على جوائز 

عالمية، نتائج متميزة تتناسب بشكل خاص مع كل أنواع 
البشرة.

ستالحظ بعد جلسة معالجة واحدة فقط كيف تنعم 
بشرتك بإحساس الشباب والجمال، وأنها استعادت 

إشراقتها ونضارتها. منتجات ومعالجات هيدروبيتيد فعالة 
كذلك في إصالح بنية صحية للبشرة، وفي التركيز على 
معالجة مشاكل البشرة األخرى مثل الحساسية وَحّب 

الشباب وتلون الصباغ. 

جلسة تقشير خاصة قصيرة من هيدروببتيد 
)30 دقيقة(

استمتع بإحساس االنتعاش والشباب دون أن تثير بشرتك 
ر هذه المعالجة القصيرة الخاصة  الحساسة. تسخِّ

األنزيمات والببتيدات المغّذية لُتحافظ على تغذية فريدة 
لبشرتك وتحميها وتوفر لها ترطيًبا كامًلا من خالل حمض 
الهيالورنيك. تحدث إلى معالجنا عن المشاكل التي تعاني 

منها بشرتك، لتستمتع بمعالجة تتناسب مع متطلباتك. 
أظهر للعالم بشرة مشدودة، وأكثر لمعاًنا وخالية من 

 التجاعيد والخطوط الرفيعة.

*أضف تقنية آلة هيدراكول لتحصل على نتائج أكثر فعالية 
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FACIAL UPGRADES
HYDRACOOL ADD-ON
(20 minutes)

Choose to upgrade any of our hands on facials 
with added benefits from this multi-functional 8-in-
1 skin treatment system.  

HAIR AND SCALP REPAIR
(30 minutes)

Regenerating treatment for hair roots and scalp to 
enhance the hydration of the scalp and promote 
keratin production. Specifically designed to help 
treat hair loss associated with dry scalp and 
severely damaged hair. Series of nine sessions are 
recommended for full regeneration.

EYE OR LIP CARE
(20 minutes)

This treatment targets the delicate area around 
the eyes which needs that extra special care. 
Fill in the fine lines and wrinkles, brighten and 
tighten the eye area with the help of a powerhouse 
cocktail made of anti-oxidants and regenerating 
ingredients. 

SPECIALISED EXPRESS FACIAL BY AROSHA
(20 minutes)

A total face solution for a perfect skin using a 
Biocellulosemask as the main component.
Simple, ready to use, clean, practical protocol with 
visible results after the first session. Also available 
as a Home Care Kit.

إضافات معالجات الوجه
إضافة هيدرا كول

)20 دقيقة(

اختر ترقية أي من معالجات العناية بالوجه التي نحرص 
على تطبيقها بعناية فائقة، مع مزايا إضافية يقدمها 

نظام معالجة البشرة الفّعال ثمانية في واحد.

العناية وإصالح الشعر وفروة الرأس
)30 دقيقة(

معالجة مميزة لتجديد جذور الشعر وفروة الرأس، 
وتنشيط رطوبة فروة الرأس وتعزيز إنتاج الكيراتين. وقد 

مت هذه المعالجة بعناية فائقة للمساعدة في عالج  صمِّ
مشاكل تساقط الشعر المرتبطة بفروة الشعر الجافة 

والشعر المتضرر بشكل كبير. ويوصى بسلسلة من تسع 
جلسات متتالية لتجديد كامل الشعر. 

العناية بالعينين أو الشفتين
)20 دقيقة(

تستهدف هذه المعالجة المنطقة الحساسة حول 
العينين، والتي تحتاج إلى عناية خاصة جًدا. امأل الخطوط 

الدقيقة والتجاعيد، وأكِسب منطقة العين إشراقة 
ونعومة بمساعدة هذه التركيبة القوية من مضادات 

األكسدة وأرقى المكونات األساسية إلعادة تجديد 
الخاليا.

المعالجة المتخصصة للوجه من أروشا
)20 دقيقة(

ن أساسي،  باستخدامها لقناع السيليولوز الحيوي كمكوِّ
تعد هذه المعالجة بمثابة الحل الشامل للعناية بالوجه 

كي تحصل على بشرة مثالية. وبخطوات بسيطة وعملية 
وسرعة في تلطيف البشرة، يمكنك مالحظة نتائج هذه 

المعالجة بعد الجلسة األولى. تتوفر أيًضا كحقيبة عناية 
بالبشرة لالستخدام في البيت.

TREATMENT ADDITIONS
These treatments can be booked as add-
on treatments only, and may not be booked 
individually. Alternatively choose any combination 
of three or more to customise your own 90 minute 
Spa Package.

INDIAN HEAD AND SCALP MASSAGE  
(30 minutes)

HAIR AND SCALP CLAY MASK  
(30 minutes)

THAI HERBAL COMPRESS  
(30 minutes)

ORIENTAL FOOT REVIVER  
(30 minutes)

BACK, NECK AND SHOULDER MASSAGE  
(30 minutes)

BODY SCRUB  
(30 minutes)

AROMATIC MILK BATH  
(single: 30 minutes / couple: 45 minutes)

EXPRESS FACIAL  
(30 minutes)

SPECIALISED FACE MASK  
(20 minutes)

إضافات المعالجات
يمكن حجز هذه المعالجات كإضافات فقط، وال يمكن 

حجزها منفردة. وكبديل لذلك، اختر أي مجموعة مكونة 
من ثالث إضافات أو أكثر لتصمم باقة السبا الخاصة بك 

والممتدة على مدار ٩0 دقيقة. 

التدليك الهندي للرأس وفروة الرأس
)30 دقيقة(

قناع الطين للشعر وفروة الرأس
)30 دقيقة(

الكمادات العشبية التايالندية
)30 دقيقة(

التدليك الشرقي المنعش للقدمين
)30 دقيقة(

تدليك الظهر والرقبة والكتف
)30 دقيقة(

تقشير الجسم
)30 دقيقة(

حّمام الحليب العطري
)لألفراد: 30 دقيقة / لألزواج: ٤٥ دقيقة(

المعالجة السريعة للوجه
)30 دقيقة(

قناع الوجه المتخصص
)20 دقيقة(
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SPA ETIQUETTE
HOURS OF OPERATION
The Anantara Spa is open daily from 10.00 am to 
11.00 pm. 24 hour service is available upon advance 
confirmation. Cancellation policy and additional 
charges apply for treatments booked outside of 
regular opening hours.

LOCATION
Anantara Spa is located in on the 3rd floor of the 
Eastern Mangroves Hotel and Spa by Anantara.

RESERVATIONS
To ensure you secure the time you prefer we 
recommend booking in advance. Please dial 1146 or 
visit the spa, and one of our receptionists will be able 
to assist you.

SPA ARRIVAL
You are encouraged to arrive 15 minutes prior to 
your treatment time. This will allow for a smooth 
check in and the opportunity to relax before your 
treatment. Late arrivals will be subject to reduced 
treatment times. Mobile phones and smoking are not 
permitted in the spa at any time.

CANCELLATION POLICY
Should you need to cancel or rebook your Anantara 
Spa treatment, we do require a minimum of five 
hours’ notice to avoid being charged 100% for your 
treatment time.

SPA ATTIRE AND VALUABLES
When you arrive for your treatments you will be 
provided with a spa robe and slippers as well as a 
locker to place your belongings. We recommend 
you leave all valuables in your room or suite as 
Anantara Spa, Eastern Mangroves does not assume 
responsibility for lost items.

HEALTH CONCERNS
If you are pregnant or have any pre-existing 
conditions or allergies, please consult a doctor 
before booking any spa treatments or using the spa 
facilities. Kindly advise your therapist before your 
treatment commences. This will ensure your safety 
before having any treatments.

BEHAVIOUR
We do not tolerate any sexual harassment or 
aggressive behaviour towards our team members; 
any form of verbal, physical or sexual harassment 
will result in legal action.

 التقاليد الرسمية المرعية 
لدى السبا

ساعات العمل
يفتح أنانتارا سبا أبوابه يومًيا من ١0:00 صباًحا وحتى 00:١١ 

مساًء. تتوفر خدماتنا على مدار الساعة لدى تأكيد الحجز 
مسبًقا. تطبق سياسة اإللغاء وتحتسب رسوم إضافية على 

المعالجات المحجوزة خارج ساعات العمل العادية. 

الموقع
يقع أنانتارا سبا في الطابق الثالث من فندق وسبا القرم 

الشرقي بإدارة أنانتارا.  

الحجوزات
لضمان إتمام حجزكم في الوقت الذي ترغبونه، نوصيكم 

بطلب الحجز مسبًقا. يرجى االتصال على ١١٤6 أو قم 
بزيارة السبا، وسيكون أحد موظفي االستقبال على أتم 

االستعداد لمساعدتك.

الوصول إلى السبا
ننصحكم بالوصول ١٥ دقيقة قبل الموعد المحّدد لجلسة 

المعالجة. سوف يسمح لكم ذلك بتسجيل الدخول 
بسالسة، كما سيوفر لكم فرصة لالسترخاء قبل بدء 

العالج. قد يؤدي الوصول متأخًرا عن الموعد المحّدد إلى 
تقليص فترة العالج. ال ُيسمح باستخدام الهواتف المحمولة 

أو التدخين داخل السبا في جميع األوقات.

سياسة اإللغاء
فـي حالـة حاجتكـم إلـى إلغـاء أو إعـادة تحديـد موعد 

جلسة المعالجة بأنانتارا سـبا، نلتمس منكـم إخبارنا بذلـك 
قبـل ٥ سـاعات علـى األقـل لتفادي دفع )١00٪( من الرسـوم 

المقـّررة لوقت المعالجة.

مالبس ومقتنيات السبا القيمة
عنـد وصولكـم الـى السـبا سنقدم لكـم رداء سبا ونعال، 
باإلضافـة الى خزانة لحفـظ أمتعتكـم الشـخصية. ننصـح 

ضيوفنـا بتـرك أمتعتهـم الثمينـة داخـل غرفهـم أو 
أجنحتهم، حيث أن أنانتارا سـبا في فندق القرم الشرقي ال 

يتحمل المسـؤولية عن األمتعة المفقودة.

المسائل الصحّية
إذا كنـت سيدة حامًلا أو عند ثبـوت رغبتكـم فـي توفيـر 

اشـتراطات مسـبقة أو معاناتكـم مـن حساسـية معّينة، 
يرجى استشـارة الطبيـب قبـل حجـز عالجـات مـع السـبا أو 
اسـتخدام مرافق أنانتارا سـبا. يرجى إخبار المعالج قبل بدء 

العالج. سـوف يضمن ذلك سـالمتك قبـل تلّقي أية عالجات.

السلوك
ال نسمح بأية مضايقات جنسية أو اعتداء على موظفينا، وإن 

أي شكل من االعتداءات اللفظية أو الجسدية أو الجنسية 
سوف يؤدي إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد مرتكبه.



SPA PACKAGES  
 
Arabian Dynasty 2135 4 hrs
Bespoke Spa Essentials 1380 2.5 hrs
Essence of Thailand 1150 2 hrs
Time Out for Men 1150 2 hrs
Bridal Package 2385 4.5 hrs

COUPLES TREATMENTS

Private Couples Hammam 1,380 60 
Couples Romance 1,885 90 
Couples Bliss 2010 90 
Couples Arabian Escape 2,325 2 hrs
Couples Massage 1,255/1,570 60/90 

HAMMAM RITUALS

Group Hammam 690 60  
Traditional Turkish Hammam 525 45 
Royal Ottoman Hammam 660 60 
Private Hammam 755 60 
Moroccan Inspired Hammam 660 60 
Including 60 min massage 1,150 2 hrs
Anantara Signature Hammam 660 60 
Including 60 min massage 1,150 2 hrs

MASSAGE REMEDIES

Signature Scents of Arabia Ritual 910 90 
Anantara Signature Massage 630/900 60/90 
Arabian Massage 610/870 60/90 
Traditional Thai Massage 610/870 60/90 
Stress Release Massage 600/840 60/90 
Aroma Stone Massage 750 75 
Mother to be Massage 750 75 
Indian Head Massage 500 45 
Oriental Foot Reviver 500 45 
Neom De-Stress Candle Massage 650/870 60/90 

VICHY TREATMENTS 

Firming Coffee Scrub 630/899 60/90 
Desert Sand Body Scrub 630/899 60/90 
Exotic Lime and Ginger Body Scrub 630/899 60/90    

SLIMMING  

Arosha Inch Loss Wrap 815 90 
CoolShaping (Cryolipolysis) 860 60 
CoolShaping (three 60 min sessions) 2,200 
3-MAXTM (Cellulite reduction) 605 60 
3-MAXTM (six 60 min sessions) 3030 
Ultimate Fat Reduction Package 4,600
Elemis TTT Full Body 940 90 
Elemis TTT Hips and Thighs 680 60 
Elemis TTT Stomach/Arms 380 30 
  
ADVANCED SKIN CARE 

Elemis Superfood Pro-Radiance 630 60 
Elemis Dynamic Resurfacing  
Precision Peel 690 60 
High Performance Skin  
Energiser for Men 730 75 
Elemis Pro Collagen Age Defy 730 75 
Bespoke Meso and Oxygen Infusion 
Therapy by SRSTM HydraCool 850 75 
Signature HydraCool Facial 820 75 
Ultimate Anti-Wrinkle Customised  
Hydropeptide Facial 830 90 
(Upgrade to a HydraCool machine Add-on  
for AED 100 additional )
Mini Custom Peel by Hydropeptide 440 30

FACIAL UPGRADES 

HydraCool Add-on 190 20 
Hair & Scalp Repair 380 30 
Eye or Lip Care 190 20  

TREATMENT ADDITIONS

Indian Head and Scalp Massage 380 30 
Hair & Scalp Clay Mask 160 30 
Thai Herbal Compress 190 30 
Oriental Foot Reviver 380 30 
Back, Neck & Shoulder Massage 380 30 
Body Scrub 380 30 
Aromatic Milk Bath – Single/Couple 315/520 30 
Express Facial 420 30 
Specialised Face Mask 160 20 

PRICELIST

All rates are inclusive of 10% Service Charge, 5% VAT, 6% Tourism Fee 
and 4% Municipality Fee. Cancellation policy applies to no shows and 
cancellations made within 4 hours of scheduled time.

Anantara Spa, Eastern Mangroves, Sheikh Zayed Street, Abu Dhabi
Call 02 656 1146 or email easternmangroves_spa@anantara.com

anantara.com

Duration
Minutes

Price 
AED

Duration
Minutes

Price 
AED



قائمة األسعار

باقات السبا

٤ ساعات  2135 باقة العراقة العربية 
ساعتان ونصف  1380 أساسيات العناية حسب ذوقك  
ساعتان  1150 روح تايالند 
ساعتان  1150 وقت االسترخاء للرجال 
٤ ساعات ونصف  2385 باقة العروس 

عالجات األزواج

٦0  1380 حّمام الزوجين الخاص  
 ٩0  1885 طقوس الرومانسية للزوجين 
٩0  2010 الراحة والدالل للزوجين  
ساعتان  2325 المالذ العربي للزوجين  
٩0/٦0  1570/1255 جلسة تدليك الزوجين 

طقوس الحّمام

٦0  ٦٩0 حّمام المناسبات  
٤5  525 الحّمام التركي التقليدي 
٦0  ٦٦0 الحّمام العثماني الملكي 
٦0  755 حّمام خاص 
٦0  ٦٦0 الحّمام المغربي  
ساعتان  1150 يشمل جلسة تدليك لمدة ٦0 دقيقة 
٦0  ٦٦0 حّمام أنانتارا المميز 
ساعتان  1150 يشمل جلسة تدليك لمدة ٦0 دقيقة 

معالجات التدليك 

 طقوس التدليك المميز بعبير العطور 
٩0  ٩10 العربية الفاخرة 
٩0/٦0  ٩00/٦30 تدليك أنانتارا المميز 
٩0/٦0  870/٦10 التدليك العربي 
٩0/٦0  870/٦10 التدليك التايالندي التقليدي 
٩0/٦0  8٤0/٦00 تدليك الجسم للتحرر من التوتر 
75  750 التدليك بالحجارة العطرية 
75  750 تدليك الجسم للسيدات الحوامل 
٤5  500 التدليك الهندي للرأس 
٤5  500 التدليك الشرقي المنعش للقدمين 

 جلسة تدليك للتحرر من التوتر بزيت الشمع 
٩0/٦0  870/٦50 الفاخر من نيوم   

عالجات فيشي

٩0/٦0  8٩٩/٦30 مقشر شّد الجسم بخالصة القهوة  
٩0/٦0  8٩٩/٦30 مقشر رمال الصحراء للجسم 

 مقشر الجسم الفريد بخالصة الليمون 
٩0/٦0  8٩٩/٦30  والزنجبيل   

التنحيف

٩0  815 لف الجسم للتنحيف بتقنية أروشا  
 الكول شايبنج )كريوليبوليسيس: إنقاص 

٦0  8٦0 الوزن بتبريد الدهون(   
 2200 الكول شايبنج )3 جلسات لمدة ٦0 دقيقة( 

٦0  ٦05 3-ماكس )تقليل السيلوليت( 
 3030 3-ماكس )٦ جلسات لمدة ٦0 دقيقة( 
 ٤٦00 الباقة األمثل إلزالة الدهون 

 معالجة تنحيف وتناسق كامل 
٩0  ٩٤0 الجسم من إيلميس   

 معالجة تنحيف وتناسق الوركين 
٦0  ٦80 والفخذين من إيلميس 

 معالجة تنحيف وتناسق المعدة 
30  380 والساعدين من إيلميس 

العناية المتقدمة للبشرة

٦0 معالجة تغذية البشرة إلشراقة مبهرة من إيلميس    ٦30 
 معالجة تجديد البشرة الحيوي والتقشير 

٦0  ٦٩0 الدقيق من إيلميس 
 منعش البشرة ذو الفعالية المثلى للرجال 

75  730 من إيلميس 
 برو كوالجين للتخلص من آثار التقدم في 

75  730 السن من إيلميس   
 معالجة ميزوثيرابي وأكسجين إنفيوجن 

75  850 حسب ذوقك من إس آر إس هيدرا كول   
75  820 معالجة هيدرا كول المميزة للعناية بالوجه   

 معالجة هيدروببتيد الخاصة للعناية بالوجه، 
لفعالية قصوى ضد التجاعيد   830  80

 )احصل على نتائج أكثر فعالية من خالل آلة 
هيدراكول مع إضافة 100 درهم(

30  ٤٤0 جلسة تقشير خاصة قصيرة من هيدروببتيد 

إضافات الدالل لمعالجات الوجه

20  1٩0 إضافة هيدرا كول 
30  380 العناية وإصالح الشعر وفروة الرأس 
20  1٩0 العناية بالعينين أو الشفتين 

إضافات لجلسات المعالجات

30  380 التدليك الهندي للرأس وفروة الرأس 
30  1٦0 قناع الطين للشعر وفروة الرأس 
30  1٩0 الكّمادات العشبية التايالندية 
30  380 التدليك الشرقي المنعش للقدمين 
30  380 تدليك الظهر والرقبة والكتف 
30  380 تقشير الجسم 
30  520/315 حّمام الحليب العطري - لألفراد/لألزواج 
30  ٤20 المعالجة السريعة للوجه 
20  1٦0 قناع الوجه المتخصص  جميع األسعار تشمل إضافة 10 ٪ رسوم خدمة و5٪ ضريبة القيمة المضافة و٦٪ رسوم 

سياحة و٤٪ رسوم بلدية. تسري سياسة اإللغاء على عدم الحضور أو إلغاء الحجوزات 
الذي يتم خالل ٤ ساعات من الموعد المحدد.

السعر
د. إ.

المدة
بالدقائق

السعر
د. إ.

المدة
بالدقائق

أنانتارا سبا، القرم الشرقي، شارع الشيخ زايد، أبوظبي
easternmangroves_spa@anantara.com  اتصل على الرقم 11٤٦ ٦5٦ 02 أو راسلنا عبر البريد اإللكتروني

anantara.com
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