




ADDRESS BEACH RESORT FUJAIRAH

Enter a sanctuary of comfort and elevated relaxation, with seven treatment rooms, two 
hammams, a nail salon and steam rooms, The Spa at Address Beach Resort Fujairah 

promotes a sense of calmness via a range of enriching experiences and treatments drawing 
from local culture.

Each treatment has been thoughtfully and meticulously crafted by our therapy specialists 
so you can experience sheer tranquility and pure renewal.

العنوان منتجع شاطئ الفجيرة
توجه إلى مالٍذ متميز بأجواء الراحة واالسترخاء، مزّود بسبع غرف عالجية، وحّمامْين، وصالون أظافر، 

وغرف بخار. يعّزز سبا في العنوان منتجع شاطئ الفجيرة شعورًا بالهدوء من خالل مجموعة من 

التجارب والعالجات المثرية المستمدة من الثقافة المحلية.

تولى متخصصو العالج لدينا تصميم كل عالج بعناية ودقة حتى يمكنك االستمتاع بأجواء يسودها 

الهدوء والتجديد التام.



BREATHTAKING IMMERSIVE RELAXING INDULGENT

جمال خالب استجماٌم ال يوصفاسترخاٌء مثالّي تجربة غامرة



THE SPA AT ADDRESS BEACH RESORT FUJAIRAH

The Spa at Address Beach Resort Fujairah offers you relaxing and rejuvenating treatments, 
world-class facilities and stunning views of the Indian Ocean.

Every experience is designed to produce wellness, each in its own way. With traditional treatments 
from across the globe and pure elements from the abundance of Mother Nature, your body, 
mind and soul will know the true meaning of peace. Together with the state-of-the-art Fitness 
Centre, Address Beach Resort Fujairah presents a health and wellness proposition in its own 

signature style.

Exclusive treatments for women          Exclusive treatments for men

Suitable for pregnant women, 12 weeks onwards

ذي سبا في العنوان منتجع شاطئ الفجيرة
للنشاط ومرافق من  الفجيرة عالجات مريحة ومجددة  العنوان منتجع شاطئ  يقّدم لك ذي سبا في 

الطراز العالمي وإطالالت خّلابة على المحيط الهندي.

ُصممت كل تجربة بحيث توّفر الرفاهية بطريقتها الخاصة. فمن خالل العالجات التقليدية المستقاة من 

المعنى  وروحك  وعقلك  الطبيعة، سيعرف جسمك  الخالصة من كَرم  والعناصر  العالم  أنحاء  جميع 

المتطور،  البدنّية  اللياقة  إلى جانب مركز  الفجيرة،  العنوان منتجع شاطئ  يقّدم  للسالم.  الحقيقي 

عرضًا للصحة والرفاهية بأسلوبه الخاص الممّيز.

 عالجات متميزة للنساء             عالجات متميزة للرجال

مناسب للسيدات الحوامل )بدءًا من األسبوع 12 من الحمل(



SIGNATURE SPA JOURNEY
Travel through various stages of bliss as you cleanse your body and mind with our 

signature rituals.

رحلة ذي سبا المميزة
خالل  من  وعقلك  جسدك  تنظف  وأنت  السعادة  بمنتهى  التمّتع  من  مختلفة  مراحل  لخوض  ندعوك 

طقوسنا المميزة.



9٠ دقيقة/٨٠٠ درهم المالذ المثالي في المحيط 

دّلل نفسك مع عالجات الجسم األكثر فخامة لدينا بدءًا من مقّشر الجسم الفاخر لتعزيز تجدد البشرة 

بتركيبة رقيقة من جوز الهند يتبعها بلسم غني ومثير للجسم من فرانجيباني، وهو عالج حقيقي 

على شاطئ البحر يناسب جميع حواسك.

١2٠ دقيقة/ ١٠٥٥ درهم الحواس العربية  

تبدأ تجربتك بزيت شموع الورد والالفندر الدافئ والملّطف الذي يتم تدليكه ليتخلل البشرة، يليه لف 

الجسم بتركيبة غنية وعالج للوجه مجدد للحيوية ليترك عقلك وبشرتك مسترخية تمامًا. 

ULTIMATE OCEAN ESCAPE    90 MINUTES/ 800AED

Indulge in our most luxurious body treatment starting with a sumptuous body scrub to 
promote skin renewal with a delicate texture of coconut followed by a rich and inebriating 
Frangipani body balm, a true seaside treat for all your senses. 

ARABIAN SENSES 120 MINUTES/ 1055AED

Your experience begins with a warm, soothing rose & lavender candle oil massaged into 
the skin, followed by a rich body wrap and a rejuvenating facial to leave your mind and 
skin utterly relaxed.



عالجات الوجه
استِعد هالة الشباب والصحة النابضة بالحيوية مع عالجات الوجه التي تنظف البشرة بعمق، وتجددها، 

وتزيل عالمات تقّدم السن.

FACIAL TREATMENTS
Recapture the aura of youthfulness and vibrant health with facial treatments that deep 

cleanse, nourish, and keep the signs of ageing at bay.



6٠ دقيقة/ ٥٥٠ درهم عالج الوجه المشرق بفيتامين سي   

يعزز هذا العالج القوي الحاصل على براءة اختراع والمخصص للوجه باستخدام فيتامين سي من 

شد وجه الشباب وتوهجه. يجمع التقشير باإلنزيمات باستخدام فيتامين سي بين العسل ونظام 

توصيل فيتامين سي النقي والفريد إلنتاج الكوالجين النشط. دّلل نفسك مع تدليك شد الوجه لشد 

البشرة وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. اجعل وجهك مشرقًا وانحته باستخدام ماسك 

فيتامين سي الحاصل على براءة اختراع وأسلوبنا الحصري في النحت بالتبريد للحصول على بشرة 

أكثر إشراقًا مع تحسين المرونة. سيجعلك هذا العالج للوجه تشعر باالسترخاء، والتألق، ويجعلِك في 

طريقِك إلى بشرة أكثر تماسكًا.

6٠ دقيقة/ ٥٠٠ درهم عالج الوجه GLOWTOX المنّقي  

احصل على جرعة إضافية من Skin Superfoods مع هذا العالج الفريد من نوعه المضاد لألكسدة 

والمنّقي للوجه. تزيل المنتجات المغذية المعبأة مثل ماسك Nordic Detox الشوائب وُتحقن 

بالمعادن الحيوية بينما يجعل التقشير المكون من خطوتين بشرتك تضيء على الفور بينما 

يكشف عن ملمس أنعم وأرق. يساعد تدليك الوجه للتصريف اللمفاوي لالسترخاء العميق على 

التخلص من السموم والشوائب مع إضفاء شعور عميق بالهدوء. ستحمي بشرتك وتجعلها نظيفة 

من عوامل اإلجهاد البيئية، مع مظهر أكثر إشراقًا على الفور.

٣٠ دقيقة/ 2٧٥ درهم عالج الوجه السريع المضاد لإلجهاد     

عالج الوجه السريع الرائع هو عالج مخّصص ألولئك الذين يعانون من نقص الوقت ولكنهم ال يزالون 

يرغبون في الحصول على مزايا العالج الكامل. تساعد الببتيدات المثبتة على توازن البشرة المجهدة، 

بينما توفر الخاليا الجذعية للبكتيريا القنفذية ترطيبًا فوريًا يدوم طويالً. يوفر ماسك العالج بالرمان 

والتوت البري المتعدد الوظائف التقشير والعناصر الغذائية الغنية لتجديد اإلشراق والمرونة.

٧٥ دقيقة/ 6٠٠ درهم عالج الوجه الممّيز للتقشير الثالثي     

المقّشر الثالثي المتمّيز هو عبارة عن عالج تنظيف فائق العمق للوجه وترطيبه يتضمن ثالثة 

مستويات مختلفة من التقشير إلزالة جفاف السطح والبقايا من البشرة بلطف. بعد تدليك يبعث على 

االسترخاء العميق وتنعيم البشرة، يتم إجراء عمليات استخراج المسام إلزالة االحتقان. يعمل ماسك 

إزالة السموم بالفحم على إزالة السموم، متبوعًا بماسك الترطيب األسطوري المخلوط بعالج 

الجينسنغ لتهدئة االلتهاب وإنعاشه وتخفيفه على الفور. يتم وضع الكوكتيل المخّصص لك من 

أمصال الحل الستهداف مشاكل بشرتك قبل رفع الكريمات النهارية والحماية. البشرة فائقة النظافة 

والنعومة والنقاء وستتألق بشرتك على الفور!

VIT C BRIGHT FACIAL    60 MINUTES/ 550AED

This potent, patented vitamin C facial treatment promotes a youthful firmness and glow. 
The vitamin C enzyme peel combines honey with our unique, pure vitamin C delivery 
system to activate collagen production. Indulge in our Firming Facial Massage to lift and 
reduce the appearance of fine lines and wrinkles. Brighten and sculpt your face with 
a patented vitamin C Mask and our exclusive cryo-sculpting technique for a brighter 
complexion with improved elasticity. This facial will leave you relaxed, radiant and on your 
way to firmer skin.

PURIFYING GLOWTOX FACIAL   60 MINUTES/ 500AED

Get an extra dose of Skin Superfoods with this one of a kind purifying antioxidant facial. 
Nutrient packed products like the nordic detox mask remove impurities and infuse 
biominerals while a 2-step exfoliation and peel will immediately illuminate while revealing 
a smoother, softer texture. Deeply relaxing lymphatic drainage facial massage helps to 
eliminate toxins and impurities whilst inducing a deep sense of calm. You will leave with 
skin that’s protected and cleansed from environmental stressors, with an instantly more 
radiant appearance.

ANTI- STRESS EXPRESS FACIAL 30 MINUTES/ 275AED

A great express facial is for those who are short on time but still want the benefits of a 
full treatment. Stabilizing peptides help to balance stressed skin, while Echinacea stem 
cells provide instant and long-lasting hydration. A multi-functional cranberry pomegranate 
treatment mask provides exfoliation and rich nutrients for renewed radiance and elasticity.

SIGNATURE TRIPLE PEEL FACIAL  75 MINUTES/ 600AED

The signature triple peel is a super deep cleansing and Hydrating facial that includes 
three different levels of exfoliation to gently remove surface dryness and debris from the 
skin. After a deeply relaxing and skin softening massage pore extractions are performed 
to remove congestion. A charcoal detox mask detoxifies, followed by our legendary 
custom blended Ginseng Therapy Moisture mask to instantly soothe, revive and alleviate 
inflammation. Your customized cocktail of solve serums are applied to target your skin 
concerns prior to lifting and protection day creams. Complexion is super clean, smooth 
and clear and your skin will instantly glow! 



OXYGEN GLOW & ROSE QUARTZ FACIAL 60 MINUTES/ 525AED

This oxygenating Facial consists of triple cleansing and intense hydrators before a 
therapeutic face, neck, and shoulder massage is performed to detoxify and increase 
skin tone whilst deeply relax tension. A gentle organic apple peel is used to digest skin 
impurities, and an oxygen mask to energize the complexion. Rose quartz gemstone rollers 
work on lymphatic drainage and bring oxygen to the skin surface. 

SOOTHING ANTI-REDNESS VIT K FACIAL  60 MINUTES/ 500AED

The Anti–Redness Vitamin K Facial works with Vitamin K and Arnica to strengthen 
capillary walls and diffuse redness and high color from the skin giving instant relief and 
feeling of calm. 

EXPRESS HYDRATE AND GO FACIAL  30 MINUTES/ 295AED

No time to indulge in a full treatment but looking for instant hydration and skin that looks 
and feels refreshed and toned. Moisture levels are balanced, skin is firmer, and circulation 
is boosted.. 

ADD-ON

CAVIAR COLLAGEL FACE AND EYE MASKS 15 MINUTES/ 75AED

The collagen peptide-rich masks help cooling the skin, reducing wrinkles and fine lines, 
and brightening the complexion. They are a perfect add-on to any treatment as a double 
mask application.

6٠ دقيقة/ ٥2٥ درهم عالج الوجه باألكسجين المتوهج والكوارتز الزهري    

يتكون عالج الوجه المؤكسج هذا من تنظيف ثالثي وهيدرات مكثفة قبل إجراء تدليك الوجه والرقبة 

والكتف العالجي إلزالة السموم وتحسين لون البشرة مع االسترخاء العميق لشد البشرة. ُيستخدم 

قشر التفاح العضوي اللطيف لهضم شوائب البشرة، وماسك األكسجين لتنشيط البشرة. تعمل 

بكرات أحجار الكوارتز الزهرية على التصريف اللمفاوي وتجلب األكسجين إلى سطح البشرة. 

6٠ دقيقة/ ٥٠٠ درهم عالج الوجه بفيتامين ك المضاد لالحمرار الملطف  

يعمل عالج الوجه بفيتامين ك المضاد لالحمرار مع فيتامين ك واألرنيكا على تقوية جدران الشعيرات 

الدموية وتوزيع االحمرار واللون العالي من البشرة ما يمنح راحة فورية وشعورًا بالهدوء. 

٣٠ دقيقة/ 29٥ درهم    »HYDRATE AND GO« عالج الوجه السريع

ال يوجد وقت لالستمتاع بعالج كامل ولكن تبحث عن ترطيب فوري وبشرة تبدو منتعشة ومتناسقة. 

مستويات الرطوبة متوازنة، والبشرة أكثر تماسكًا، وتنشيط الدورة الدموية.

اإلضافات

١٥ دقيقة/ ٧٥ درهم ماسك كافيار الكوالجين للوجه والعينين     

يساعد ماسك الكوالجين الغني بالببتيدات على تبريد البشرة، وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، 

وتفتيح البشرة. وهي إضافة مثالية ألي عالج كاستخدام الماسك المزدوج.



عالجات الجسم
أظهر جمالك مع عالجات الجسم التي تعيد اإلشراقة والحيوية لبشرتك وترطبها وتزيل السموم منها 

وتقويها.

BODY ESSENCES
Bring your beauty to the surface with body treatments that put the glow and radiance back 

into your skin, hydrate, detoxify and firm.



٧٥ دقيقة/ ٥2٥ درهم عالج ما بعد التعّرض ألشعة الشمس   

يجمع عالج الجسم المجدد للحيوية هذا بين فوائد عالج الصبار لتهدئة البشرة وإصالحها بعد التعرض 

للشمس.

٧٥ دقيقة/ ٥٥٠ درهم التجديد العميق   

يبدأ هذا المالذ المنعش بفرشاة جافة للجسم بالكامل لبدء تشغيل نظام التنقية، يليها لف الجسم 

بالطين المعدني وتدليك باألوكالبتوس والزعتر وعشب الليمون. 

6٠ دقيقة/ ٥٥٠ درهم نحت الجسم   

يستخدم تدليك النحت المكثف هذا تدليكًا عالجيًا عالي الطاقة مع مزيج قوي من الشاي األخضر 

وجوز الهند للمساعدة في تكسير الخاليا الدهنية ومحاربة السيلوليت مع تعزيز التصريف اللمفاوي. 

AFTER SUN BODY RESCUE    75 MINUTES/ 525AED

This replenishing body treatment brings together the healing benefits of Aloe Vera to 
calm and repair the skin after sun exposure.

DEEP RENEWAL   75 MINUTES/ 550AED

This invigorating escape begins with a full body dry brush to kick start the purification 
system, followed by a mineral-packed mud wrap and a eucalyptus, thyme & lemongrass 
massage.  

BODY SCULPT   60 MINUTES/ 550AED

This intense sculpting massage utilizes a high energy maderotherapy massage with a 
potent combination of green tea & coconut to help break down fat cells and combat 
cellulite whilst promoting lymphatic drainage. 



6٠ دقيقة/ ٣9٥ درهم جلسة تقشير الجسم لالستيقاظ    

أيقظ حواسك مع هذا العالج المجدد للحيوية والمضاد للشيخوخة. نحت ُمنعش للجسم بالكامل 

يجمع بين عشبة الليمون المنعشة والنيرولي الحلو ليكشف فورًا عن بشرة متألقة وشبابية.

اإلضافات

٣٠ دقيقة      

2٥٠ درهم نحت الجسم 

تدليك سريع للوجه والقدمين أو اليدين  20٠ درهم

تدليك الظهر   2٧٥ درهم

تدليك الرأس  250 درهم

AWAKENING BODY SCRUB     60 MINUTES/ 395AED

Awaken your senses with this with this rejuvenating, anti-aging body treatment. An 
uplifting full body scrub combining zesty lemongrass & sweet neroli to instantly reveal 
glowing, youthful skin.

ADD-ON

 30MINUTES

Body Scrub 250AED
Facial, Foot or Hand Massage  200AED
Back Massage 275AED
Head Massage 250AED



MASSAGE
Let the healing touch of our expert therapists relieve, relax and revive muscles through 

traditional and new age approaches to wellness.

التدليك
َدع لمسات خبرائنا المعالجين المداوية تخفف عضالتك، وتريحها، وتجدد حيويتها باستخدام األساليب 

التقليدية والحديثة.



9٠/6٠ دقيقة/ 6٥٠/٤6٥ دقيقة تدليك »ذي سبا« الممّيز    

يعد التدليك الفريد من نوعه المفعم بالحيوية، الذي يعمل على المزج بين التقنيات القديمة 

والحديثة في طقوس مثالية دعوة لتخفيف التوتر وتهدئة الروح والخروج من الروتين اليومي. يعزز 

الشعور بالراحة الداخلية.

9٠/6٠ دقيقة/ ٧٠٠/٥٠٠ درهم »تقوية« األنسجة العميقة    

أخبر معالجك بأي ألم أو إزعاج محدد قد تشعر به، بدءًا من تصلب الرقبة وألم الظهر المزمن إلى ضيق 

العضالت وألم الكتفين. ثم استرِخ بينما تشعر باألوجاع والتوتر الذي يذوب مع تدليك مصمم خصيصًا 

من ِقبل فريقنا في ذي سبا. 

9٠/6٠ دقيقة/ ٥٠٠/ ٧٠٠ درهم تدليك »النقاء« باألحجار الساخنة   

تضمن التأثيرات المهدئة لألحجار الساخنة االسترخاء العميق مع تخفيف األلم المزمن واإلجهاد، 

وتحسين الدورة الدموية وتعزيز األيض. 

“THE SPA” SIGNATURE MASSAGE      60/90 MINUTES 465/650 AED

Unique energetic massage, mixing ancestral and modern techniques in a perfectly guided 
ritual, Is an invitation to relieve tensions, calm the spirit and cut off the daily routine. 
Enables anchoring and connecting with inner self.

“POWER” DEEP TISSUE     60/90 MINUTES 500/700AED

Confide any specific pain or discomfort you may have to your therapist, from a stiff 
neck and chronic back pain to muscle tightness and sore shoulders. Then relax as you 
experience aches and tension melting away with a massage designed specially by our team 
at The Spa.

“PURITY” HOT STONE MASSAGE   60/90 MINUTES 500/700AED

The soothing effects of hot stones assure deep relaxation while alleviating chronic pain 
and stress, enhancing circulation and boosting the metabolism. 



9٠/6٠ دقيقة/ ٧2٠/٥2٠ درهم تدليك الشموع »المهدئة«    

ُصّمم لُيعيد إلى البشرة االسترخاء العميق بمساعدة زيوت الشموع الممزوجة بطريقة جميلة 

والُمذابة على البشرة والُمدّلكة ببراعة، ما ُيضفي شعورًا عميقًا بالهدوء والسكون.

9٠/6٠ دقيقة/ ٧٠٠/٥٠٠ درهم التدليك التايالندي التقليدي    

يعتمد هذا العالج الشرقي على عالج الجسم والعقل والروح. سيستخدم المعالج تقنيات وحركات 

الشّد التايالندية التقليدية للتخلص من ضيق الحركة وزيادة المرونة. 

“SOOTHING” CANDLE MASSAGE       60/ 90 MINUTES 520/720AED

Designed to evoke deep relaxation with the aid of beautifully blended candle oils melted 
onto the skin and masterfully massaged, inducing a deep sense of calm and tranquillity.

TRADITIONAL THAI MASSAGE    60/90 MINUTES 500/700AED

This oriental bodywork therapy that is based on the treatment of the human body, mind, 
and spirit. Your therapist will use traditional Thai stretching techniques and movements to 
release tightness and increase flexibility.    



HAMMAM
Experience the hammam, an indulgent part of life in Morocco and Turkey at The Spa at Address 

Beach Resort Fujairah.

الحمام التركي
في  سبا  ذي  في  وتركيا  المغرب  في  الحياة  من  ممتٌع  جزٌء  وهو  التركي،  الحّمام  بتجربة  استمتع 

العنوان منتجع شاطئ الفجيرة.



RENEWAL HAMMAM       60 MINUTES/ 495AED

A traditional deep-cleansing body treatment using an age-old method that has been 
passed on for centuries all over the Middle Eastern countries.  A truly reinvigorating 
treatment with sweet orange and cedarwood to eliminate toxins, relieve tension and leave 
the skin feeling reborn.

ROYAL HAMMAM    90 MINUTES/ 695AED

The traditional Moroccan Hammam Ritual cleanses and nourishes the body starting with 
Moroccan steam and body wash with a black soap enriched with essential oils, followed by 
the application of a luxurious and nourishing honey mask with rose. The benefits of honey 
are globally renowned, and this beautiful treatment will leave the skin feeling soft, smooth, 
nourished and firmer.    

6٠ دقيقة/ ٤9٥ درهم الحمام التركي المتجدد    

عالج تقليدي للتنظيف العميق للجسم باستخدام طريقة قديمة تم تمريرها لقرون في جميع 

أنحاء الشرق األوسط.  عالج منعش بحق باستخدام البرتقال الحلو وخشب األرز للتخلص من السموم 

وتخفيف التوتر وتجديد البشرة.

9٠ دقيقة/ 69٥ درهم الحمام الملكي     

يعمل طقس الحمام المغربي التقليدي على تنظيف الجسم وتغذيته بدءًا من البخار المغربي 

وغسول الجسم بصابون أسود غني بالزيوت األساسية، يتبعه وضع ماسك عسل فاخر ومغذي مع 

الورد. إّن مزايا العسل مشهورة عالميًا، وهذا العالج الجميل سيترك البشرة طرية، وناعمة، ومغذية، 

ومشدودة.



COUPLE’S TREATMENTS
Customise your couple’s spa experience. Spend time connecting with your loved one.

عالجات األزواج
خّصصوا تجربة المنتجع الصحي للزوجين. اقِض الوقت في التواصل مع أحبائكم.



9٠/6٠ دقيقة/ ١٠٠٠/ ١٣٠٠ درهم الوقت لشخصين      

دللوا بعضكما البعض بتدليٍك كامٍل للجسم، باستخدام مزيٍج من الزيوت األساسية والحركات 

المصممة خصيصًا لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز االسترخاء العميق واستعادة تدفق الطاقة في جميع 

دة للحيوية مثاليًة لوقت الذي يقضيه الشخصان معًا. أنحاء الجسم. ُتعد هذه التجربة المهدئة والمجدِّ

9٠ دقيقة/ ١٥٠٠ درهم متعة األزواج    

استمتعوا بتجربة حميمة في المنتجع الصحي مع أحبائكم. يؤدي حوض االستحمام البخاري إلى 

إضفاء الراحة على العقل والجسم والروح لألزواج الذين يودون قضاء مزيٍد من الوقت معًا. استمتعوا 

بتجربٍة عطرية تبعث على االسترخاء في حمام األزواج مع لمسات رومانسية وتدليك بالضغط الخفيف 

إلى المتوسط لكامل الجسم باستخدام زيت من اختياركم.

TIME FOR TWO       60/90 MINUTES 1000/1300AED

Treat each other with a full body massage, which uses a blend of essential oils and 
purpose-designed movements to stimulate circulation, promote deep relaxation, 
and restore the flow of energy throughout the body. This wonderfully soothing and 
rejuvenating experience is ideal for together time.

COUPLE’S DELIGHT     90 MINUTES/ 1500AED

Experience an intimate spa journey with your loved one. A languishing dip in a steamy tub 
will pamper mind, body and soul for couples wishing to spend more time together. Enjoy 
a relaxing aromatic soak in our couple’s bath with romantic touches followed by full body 
light-to-medium pressure massage using an oil of your choice.





CONTACT US

ADDRESSHOTELS.COM

+97192047777 
spaatbeachresortfuj@addresshotels.com



THE SPA AT ADDRESS BEACH RESORT FUJAIRAH

TARIFF

ذي سبا في منتجع شاطئ العنوان الفجيرة

SIGNATURE TREATMENTS  DURATION PRICE IN AED

Ultimate Ocean Escape 90 minutes 800

Arabian Senses 120 minutes 1055

FACIALS DURATION PRICE IN AED

Vit C Bright Facial 60 minutes 550

Purifying Glowtox Facial 60 minutes 500

Anti-stress Express Facial 30 minutes 275

Signature Triple Peel Facial 75 minutes 600

Oxygen Glow & Rose Quartz Facial 60 minutes 525

Soothing Anti-redness Vit K Facial 60 minutes 500

Express Hydrate and  Go Facial 30 minutes 295

ADD-ONS DURATION PRICE IN AED

Caviar collagel face mask 15 minutes 75

BODY TREATMENTS DURATION PRICE IN AED

After Sun Body Rescue 75 minutes 525

Deep Renewal 75 minutes 550

Body Sculpt 60minutes 550

Awakening Body Scrub 60 minutes 395

ADD-ONS DURATION PRICE IN AED

Body Scrub 30 minutes 250

Facial Foot or Hand Massage 30 minutes 200

Back Massage 30 minutes 275

Head Massage 30 minutes 250

MASSAGES DURATION PRICE IN AED

“The Spa” Signature Massage 60/90 minutes 465/650

“Power” Deep Tissue 60/90 minutes 500/700

“Purity” Hot Stone Massage 60/90 minutes 500/700

“Soothing” Candle Massage 60 / 90 minutes 520/720

Traditional Thai Massage 60 / 90 minutes 500/700

HAMMAM DURATION PRICE IN AED

Renewal Hammam 60 minutes 495

Royal Hammam 90 minutes 695

COUPLE’S TREATMENTS DURATION PRICE IN AED

Time for Two 60/90 minutes 1000/1300

Couple’s Delight 90 minutes 1500

السعر )درهم ( المدة  عالجات متمّيزة 

 ٨٠٠ 9٠ دقيقة   المالذ المثالي في المحيط

 ١٠٥٥ ١2٠ دقيقة الحواس العربية 

السعر )درهم ( المدة  عالجات الوجه

٥٥٠ 6٠ دقيقة عالج الوجه المشرق بفيتامين سي 

٥٠٠ 6٠ دقيقة                                                                                         عالج الوجه Glowtox المنقي 

2٧٥ ٣٠ دقيقة عالج الوجه السريع المضاد لإلجهاد 

عالج الوجه المميز للتقشير الثالثي    ٧٥ دقيقة                                                                                         6٠٠

 ٥2٥ 6٠ دقيقة عالج الوجه باألوكسجين المتوهج والكوارتز الزهري 

٥٠٠ 6٠ دقيقة عالج الوجه بفيتامين ك المضاد لالحمرار الملطف

29٥ ٣٠ دقيقة »HYDRATE AND GO« عالج الوجه السريع

السعر )درهم ( المدة اإلضافات

 ٧٥ ١٥ دقيقة ماسك كافيار الكوالجين للوجه والعينين 

السعر )درهم ( المدة عالجات الجسم

٥2٥ ٧٥ دقيقة عالج ما بعد التعرض ألشعة الشمس 

٥٥٠ ٧٥ دقيقة التجديد العميق 

٥٥٠ 6٠ دقيقة نحت الجسم 

٣9٥ 6٠ دقيقة جلسة تقشير الجسم لالستيقاظ

السعر )درهم ( المدة اإلضافات

2٥٠ ٣٠ دقيقة نحت الجسم

2٠٠ ٣٠ دقيقة تدليك سريع للوجه والقدمين أو اليدين

2٧٥ ٣٠ دقيقة تدليك الظهر

2٥٠ ٣٠ دقيقة تدليك الرأس

السعر )درهم ( المدة  عالجات التدليك

6٥٠/٤6٥ 9٠/6٠ دقيقة تدليك ذي سبا المميز 

٧٠٠/٥٠٠ 9٠/6٠ دقيقة تقوية ألنسجة العميقة 

٧٠٠/٥٠٠ 9٠/6٠ دقيقة تدليك »النقاء« باألحجار الساخنة 

٧2٠/٥2٠ 9٠/6٠ دقيقة تدليك بالشموع المهدئة 

٧٠٠/٥٠٠ 9٠/6٠ دقيقة التدليك التايالندي التقليدي 

السعر )درهم ( المدة الحمام 

٤9٥ 6٠ دقيقة الحمام التركي المتجدد 

69٥ 9٠ دقيقة الحمام الملكي

السعر )درهم ( المدة عالجات األزواج

١٣٠٠/١٠٠٠ 6٠ / 9٠ دقيقة                                                                                         الوقت لشخصين

١٥٠٠ 9٠ دقيقة متعة األزواج

ADDRESSHOTELS.COM

All prices are in dirhams and areInclusive of

 5% municipality fee, 5% tourism fee, 10% service charge and 5% VAT
  جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل

 ٧٪ رسوم بلدية باإلضافة إلى ٥٪ رسوم سياحة + ١٠٪ رسوم خدمة + ٥٪ ضريبة القيمة المضافة

+97192047777 | spaatbeachresortfuj@addresshotels.com




