
Your experience in serenity...

جتـــربـــتـك فـــي هــــدوء...



MASSAGE

The Ultimate Aromatherapy
The ultimate customised aromatherapy 
experience, using carefully applied pressures  
and techniques to encourage well-being for 
body and mind. 
60 minutes - AED 375* |  90 minutes - AED 485*

Intense Muscle Release
This deeply restorative treatment is specifically 
designed for tight, stressed and aching muscles.
60 minutes - AED 410* | 90 minutes - AED 535*

Balinese Massage
A blend of ancient massage techniques, that 
strives to reach the ultimate state of relaxation of 
the body and the mind, facilitating  
energy flow without restraints. 
60 minutes - AED 375*

Indian Head Massage
A soothing massage using coconut oil to relieve 
tension and deeply nourish the hair and scalp. 
60 minutes - AED 375*

Pregnancy Massage
This customized treatment helps temper the aches 
and pains of pregnancy leaving mom-to-be and 
baby calm and happy. Performed only during the 
2nd and 3rd trimester.
60 minutes – AED 375*

Back Neck and Shoulder
A quick fix massage for aching muscle,  
back, joint, neck and shoulder area.
60 minutes – AED 375*

 العالج الـعــطري الـمـطلـق
جتربة العالج العطري اخملصص واملطلق باستخدام 
 ضغوط وأساليب مطبقة للتشجيع على رفاهية صحية

 للـبدن والعـــقل.
٦٠ دقيقة | ٣٧٥* درهم إماراتي | ٩٠ دقيقة - ٤٨٥* درهم 

إمـــاراتــي

 تخـفـيف ا3م العـضــالت احلــاد
ُصممت هذه املعاجلة العميقة واملنعشة خصيًصا 

للعضالت املشدودة واجملهدة واملؤملة.
٦٠ دقيقة | ٤١٠* درهم إماراتي | ٩٠ دقيقة - ٥٣٥* درهم إماراتي

 تدليــك بــاليني
 تسعى أساليب التدليك البالينية، مع خليط من أساليب 

التدليك، للوصول إv احلالة املطلقة من اسtخاء البدن 
والعقل عن طريق تسهيل تدفق الطاقة بدون عوائق.

٦٠ دقيقة - ٣٧٥* درهم إماراتي

 تدليك الرأس باCســاليب الهندية 
أسلوب تدليك مهدئ باستخدام زيت جوز الهند لتخفيف التوتر 

وتغذية الشعر وفروة الرأس بشكل عميق.
٦٠ دقيقة - ٣٧٥* درهم إماراتي

 التدليك J فHة احلمل
تساعد هذه املعاجلة اخملصصة � تلطيف أوجاع وا�م 

فtة احلمل تاركة ا�م واجلنني � حالة هدوء وسعادة. وذلك 
خالل فtة احلمل الثانية والثالثة فقط. 

٦٠ دقيقة - ٣٧٥@ درهم إماراتي

الظهر والرقبة واCكتاف
أسلوب تدليك وعالج سريع للعضالت املؤملة � الظهر 

واملفاصل والرقبة وا�كتاف.
٦٠ دقيقة - ٣٧٥@ درهم إماراتي

التدليك

Your experience in serenity...

The Wellness and Massage Centre is where wisdom meets well-being. 
Offering a refined menu of massages, facials and treatments,  

we combine nature’s finest products with highly trained therapists.  
Indulge your senses with a wholistic experience and achieve complete relaxation.

جتربتك � هدوء...
مركز الصحة هو املكان الذي تلتقي فيه احلكمة بالرفاهية.

نقدم لك قائمة من أساليب التدليك وتدليك الوجه واملعاجلات الفاخرة و�موعة من أجود 
 �املنتجات الطبيعية برفقة معاجلني مدربني على أعلى مستوى من أجل غمر حواسك 

جتربة مطلقة من االسtخاء الكامل.



BODY TREATMENT

Rose Hydration Ritual
The damask rose essential oil works on brightening 
and renewing the skin, whilst the aroma soothes 
and harmonies the mind, and nurtures the heart.  
60 minutes - AED 375*

Anti-Cellulite Treatment
This detoxifying treatment, eliminates impurities 
and tones the body, it is specially designed to 
target areas of cellulite.
90 minutes - AED 575*

FACIAL 

TREATMENT

Age Repair Face Cleansing
This repairing and anti-ageing face cleanse 
of Inca Inchi essential oils and larch extract, 
stimulate collagen formation to deliver firm 
and tightened skin.
90 minutes - AED 530*

Hydrating Facial
Perfect for dry dehydrated skin, this treatment 
moisturizes and renews, leaving the skin 
plumped and glowing.
60 minutes - AED 435*

Aroma Active Facial 
A combination of fruits such as avocado, aloe 
vera, apricot will revive and replenish tired and 
de-hydrated skin with a smooth firm acupressure 
point massage on the face with cleansing, toning, 
exfoliating and mask which leaves you with an 
inner and outer glow of beauty.
60 minutes - AED 365* 

The Refinery Deep Cleanse
Specifically designed for men, this deep 
face cleansing treatment targets shaving 
concerns leaving your skin clean, fresh and 
deeply hydrated.  
60 minutes - AED 435*

SPECIAL MASSAGE

Foot Reflexology Massage
An ancient therapy that restores natural energy flow 
with the benefits felt throughout your whole body.
60 minutes - AED 375*

Thai Massage
An energising and rigorous massage where the 
therapist uses hands, knees, legs and feet to move 
you into a series of yoga-like stretches. Muscle 
compression, joint mobilisation and acupressure 
are also used.
60 minutes - AED 440* | 90 minutes - AED 665*

Hot Stone Massage
This unique treatment uses smooth heated stones, 
placed on acupressure points on the body to melt 
away knots, tension and stress.  
90 minutes - AED 665*

Herbal Compress Massage
A Herbal ball filled with herbs and spices selected 
to de-stress and soothe aching muscles. Herbal 
essences and essential oils are pushed deep into 
the skin using the warmth from the compress.  
90 minutes - AED 665*

التدليك اخلاص
 تدليك املنعكسات للقدمني

طريقة عالج قدمية تعمل على إعادة تدفق الطاقة الطبيعية 
مع فوائد يشعر بها كامل بدنك.
٦٠ دقيقة - ٣٧٥* درهم إماراتي

التدليك التايالندي
أسلوب تدليك شديد ونشط حيث يستخدم فيه املعالج اليدين 

والركبتني والساقني والقدمني لينقلك إv حالة وكأنك متارس 
�موعة من متارين اليوغا. كما يستخدم الضغط على 

العضالت وحتريك املفصل والعالج با�بر.
٦٠ دقيقة - ٤٤٠* درهم إماراتي | ٩٠ دقيقة - ٦٦٥* درهم إماراتي

التدليك باCحجار املسخنة
تستخدم هذه املعاجلة الفريدة أحجار مسخنة ناعمة توضع 
على نقاط معينة للعالج بالضغط ا�بري على اجلسم للعمل 

على إذابة العقد والشد والتوتر.
٩٠ دقيقة - ٦٦٥* درهم إماراتي

التدليك باستخدام كمادات اCعشاب
كرة أعشاب مليئة با�عشاب والتوابل �تارة لتقليل وتخفيف 

أ� العضالت. يتم دفع العطور العشبية والزيوت العطرية 
بعمق � اجللد باستخدام الدفء املنبعث من الكمادات.

٩٠ دقيقة - ٦٦٥* درهم إماراتي

املعاجلة اجلسدية

مـعــاجلـة 
تـــدليـك الـــوجـه

 طقوس ماء الورد
يعمل الزيت العطري النفيس من الورد الدمشقي على تلميع 

البشرة وجتديدها بينما ميتلك العب¢ جودة ثمينة تعمل على 
تسكني العواطف وتغذي القلب.
٦٠ دقيقة - ٣٧٥* درهم إماراتي

عالج مكافحة السلوليت
إزالة السموم وإزالة الشوائب ومعاجلة جسدية فعالة متناغمة 

ُصممت خصيًصا ملناطق معينة من جسدك من خالل 
السلوليت.

٦٠ دقيقة - ٣٧٥* درهم إماراتي

 جتديد   ما   أتلفه   العمر   وتنظيف   الوجه
يعمل   هذا   التجديد   وتنظيف   الوجه   على   مكافحة   التقدم  

�   العمر   وذلك   من   خالل   زيوت   طبيعية   من   نبات   إنكا   إنشي   
 ومستخلص   نبات   ا�رزية   الذي   يحث   على   تكوين   الكوالجني  

 �عطاء   بشرة   مشدودة   وقوية . 
٩٠ دقيقة - ٥١٠* درهم إماراتي

تدليك   بشرة   الوجه   بالزيوت   العطرية
مثا¤ للبشرة اجلافة فهذه املعاجلة ترطبها وجتددها تاركة 

البشرة المعة ومتوهجة.
٠٦ دقيقة - ٥١٤@ درهم إماراتي

تدليك بشرة الوجه بالزيوت العطرية 
تركيبة هي مزيج من الفواكه مثل ا�فوكادو، وا�لو ف¢ا، 
واملشمش، تعمل على تنشيط وجتديد البشرة اجلافة 

املرهقة عن طريق التدليك بأسلوب يجمع بني القوة والنعومة 
والعالج با�بر على بشرة الوجه مع التنظيف، ومعاجلة البثور، 

والتقش¢، وقناع يضفي من بعده على جمال وجهك تألق¦ 
داخلي¦ وخارجي¦ � آن مع¦. ٠٦ دقيقة - ٥٦٣@ درهم إماراتي 

التنظيف   العميق   املكرر
تنظيف   عميق   للوجه   يستهدف   ندبات   حالقة   الرجال   املعينة  

 تارًكا   بشرتك   نظيفة   ونقية   ورطبة   جًدا . 
٦٠ دقيقة - ٣٥٥* درهم إماراتي



WELLNESS AND 

MASSAGE ETIQUETTE

Opening Hours
Wellness and Massage is open 7 days per week 
10am – 10 pm. All treatments must be booked in 
advance to ensure availability.

Check-in
Please arrive at least 15 minutes prior to your 
scheduled treatment time to avoid your 
treatment time being reduced. A late arrival 
will result in a shortened treatment for you to 
accommodate other guests fairly.

Treatment Guidelines
Guests who have any medical conditions are 
advised to consult their doctor before having 
any Wellness and Massage treatments. It is 
advisable to avoid the consumption of alcohol 
or heavy meals prior to or after any treatment.

Therapists
Your therapist will explain the features and 
benefits of your treatment during your 
consultation and will offer appropriate home 
care advice once your treatment is completed. 
Inform your therapist of any medical conditions 
you may have that could affect your treatment.

Valuables
No jewellery should be worn. The management 
and staff accept no responsibility for the loss of 
money or valuables of any kind brought into the 
Wellness and Massage premises.

Payment
We accept cash and all major credit cards. 
All prices are subject to change without prior 
notice. We require credit card information for 
bookings of non-hotel guests and where multiple 
treatments are being reserved.

Special Considerations
Children under the age of 16 are not permitted 
to use the Wellness and Massage facilities. Please 
switch off your mobile phone to fully enjoy a 
peaceful and tranquil environment.

*All prices are in UAE Dirhams and inclusive of 10% service charge,  
6% tourism fee, 4% municipality fee and 5% VAT.

PACKAGES

Aroma Spa Retreat
Indulge in a 60 minute massage and a 60 minute 
facial treatment. Customised to suit your body 
and skin’s particular needs and requirements. 
Enjoy hours of relaxation with our healthy fruit 
platter or antioxidant drink.
120 minutes - AED 755*

Detox and Revive
A full body exfoliation refines and reveals fresh 
radiant skin, followed by a zesty grapefruit and 
rosemary wrap to stimulate detoxification. 
120 minutes – AED 715*

Couples Retreat
Relax and indulge together with a soothing 
couple’s ritual. Unwind with a full body massage 
promoting a tranquil state of well-being.
90 minutes - AED 1,300*

Express Treatments – 30 Minutes
Our express treatments are designed for today’s 
busy lifestyle. Fast but effective beauty, massage 
and well-being treatments that take 30 minutes of 
your precious time.

Indian Head Massage AED 215*

Back, Neck and Shoulder Massage AED 215*

Foot Reflexology Massage AED 215*

Aromatherapy Body Scrub AED 375*

Mini Facial AED 315*

اجملموعات
 سبا العبl الروحي

سيتم تخصيص تدليك ومعاجلة تديلكية للوجه ملدة ٦٠ 
دقيقة لتناسب احتياجات واملتطلبات اخلاصة لبشرتك 
وجسدك. متتع بساعات من االسtخاء مع طبق كب¢ من 

الفاكهة الصحية واملشروبات املضادة ل©كسدة.
١٢٠ دقيقة - ٧٥٥* درهم إماراتي

معاجلة السموم واالنتعاش
تقش¢ كامل للجسم ينقي ويكشف عن بشرة مضيئة ونقية قبل 

أن تغلف � روزماري وجريب فروت ممتع يحث على التخلص 
من السموم.

١٢٠ دقيقة - ٧١٥* درهم إماراتي

رياضة الزوجني الروحية
اسtخيا وانغمرا مًعا بطقوس الزوجني املسكنة. اسtخيا من 

خالل التدليك الكامل للجسم مما يخلق حالة هادئة من الرفاهية.
٩٠ دقيقة - ١،٣٠٠* درهم إماراتي

املعاجلات السريعة - ٣٠ دقيقة
ُصممت املعاجلات السريعة اخلاصة بنا من أجل �اراة 

أسلوب احلياة العصري املزدحم. فهي سريعة ولكنها بإطاللة 
فعالة ومعاجلات عافية وأساليب تدليك تستغرق ٣٠ دقيقة 

فقط من وقتك الثمني.
٢١٥* درهم إماراتي أساليب هندية لتدليك الرأس 

٢١٥* درهم إماراتي  تدليك الظهر والرقبة وا�كتاف 
٢١٥* درهم إماراتي  أساليب تدليك املنعكسات للقدمني 
٣٧٥* درهم إماراتي  تقش¢ تدليك البشرة بالعالج العطري 
٣١٥* درهم إماراتي تدليك الوجه املصغر  

 ساعات العمل
يعمل مركز التدليك ٧ أيام � ا�سبوع من الساعة ١٠ 

صبــــاًحا. يجب حجز جميع املعــــاجلــــات مقــــدًما 
لضـمـــان التـــوافر.

احلضور
يرجى الوصول قبل ١٥ دقيقة على ا�قل من موعد 

معاجلتك احملدد لتجنب عدم تخفيض وقت معاجلتك. 
فالوصول املتأخر سينتج عنه وقت معاجلة قص¢ لك حتى 

نستوعب النزالء ا�خرين بشكل عادل ومرضي.

تعليمات املعاجلة
ُينصح الزوار ممن لديهم أي ظروف صحية باستشارة طبيبهم 

قبل االشtاك � برامج التدليك وال²امج الصحية. ُينصح 
جتنب تنـــاول الكحـــول أو تنـــاول الوجــبات الدسمة قــبل أو 

بعد أية معاجلة.

املعاجلون
سيشرح لك املعالج اخلاص بك مميزات وفوائد أسلوب 

معاجلتك خالل االستشارة اخلاصة بك وسيقدم لك 
نصيحة بالرعاية املنزلية املناسبة مبجرد انتهاء 

معاجلتك. قم بإخطار معاجلك بأية ظروف صحية لديك 
ميكنها أن تؤثر على معاجلتك.

اCشيــاء الثمينة
يجب عدم ارتداء أية �وهرات حيث ال تقبل ا�دارة أو 
املوظفون أية مسؤولية عن فقدان أية أموال أو أشياء 

ثمينة من أي نــــوع يتم جــلبها داخــل أماكن التدليك 
وال²امج الصحية.

طــريــقة الدفع
نقبل الدفع النقدي وجميع البطاقات االئتمانية الرئيسية. 
تخضع جميع ا�سعار للتغي¢ دون إخطار مسبق. نتطلب 
بيانات البطاقة االئتمانية من أجل حجز غ¢ نزالء الفندق 

وعند حجز طرق عالج متعددة.

اعتبارات خاصة
ال يسمح ل©طفال حتت سن ١٦ عاًما باستخدام مرافق 

التدليك وال²امج الصحية. يرجى غلق هاتفك اجلوال حتى 
تتمتع متتًعا كامًال ببيئة هادئة ومساملة.

 إيتيكيت التدليك 
وال}امج الصحية

 جميع ا�سعار بالدرهم ا�ماراتي وتشمل٠١٪ رسوم خدمة ،
 ٦٪ رسوم سياحة، ٤٪ رسوم بلدية و ٥٪  ضريبة القيمة املضافة.



P.O. Box 4010 Abu Dhabi, United Arab Emirates. T: +971 (0)2 657 0000, F: 

+971 (0)2 657 0077, khalidiya.rayhaan@rotana.com

انضم إلينا ا�ن ع² املوقع ا�لكtو· 
rotanarewards.com :اخلاص بنا


