
قائمــة العالجــات
TREATMENT MENU







Time is a precious gift, and making time to take care of body, mind and soul 

is something we all need – and deserve. At the spa, our unique collection of 

wellness experiences represents the very of traditional treatments and innovative 

therapies from around the world. We create spa journeys designed to rejuvenate, 

refresh and relax, where each moment is dedicated to pure pleasure and personal 

wellbeing. From our signature rituals, exclusive hammam experiences and body 

treatments, to classic massages, facials and more, we invite you to rediscover 

your inner glow and redefine your approach to wellness.

إّن الوقت ثميٌن جداّ، وال شّك في أننا جميعًا نستحق ونحتاج إلى تخصيص بعض هذا الوقت للعناية بجسمنا وعقلنا

وروحنا. تتمّثل مجموعتنا الفريدة من تجارب العناية بالنفس في “ذي سبا” بعالجات تقليدية ومبتكرة من جميع

أنحاء العالم. فنحن نصّمم تجارب سبا تهدف إلى تجديد النشاط والحيوية واالسترخاء، حيث نحرص على أن تكون

كل لحظة مخّصصة للدالل والراحة الشخصية. أنتم على موعٍد مع رحلة إلعادة اكتشاف إشراقتكم الداخلية

والستكشاف العناية بالذات بأسلوٍب مختلف، من خالل عالجاتنا المميزة، وتجارب الحمام الحصرية، وعالجات الجسم،

وعالجات التدليك الكالسيكية، وعالجات الوجه، وغيرها.





PALACE SIGNATURE RITUALS

عالجات “باالس” الممّيزة



ARABIAN ESCAPE  1050 AED  |  120 MINS

Take inspiration from Arabia’s rich heritage with an exotic ritual featuring a unique 

blend of beauty and tradition. Enjoy a trio of indulgent treatments beginning with a 

body smoothing date and henna scrub followed by a skin-enriching camel milk body 

wrap and rejuvenating date facial for a top to toe glow every bit as exquisite as a 

desert sunrise. 

QUEEN’S & KING’S RITUAL  1250 AED  |  120 MINS

Discover the timeless beauty secrets of queens with an all-organic experience to 

make you feel like royalty. Silky soft skin is guaranteed courtesy of an invigorating 

Dead Sea salt body polish while being wrapped in the mineral-rich benefits of fresh 

Atlantic Ocean seaweed. A soothing hot stone drainage massage promises to tighten 

and slim the body, complemented by a pro-youth facial enhanced with oceanic 

vitamins and minerals.

KARAK CHAI ADVENTURE   850 AED  |  90 MINS

Spice up your next spa experience and explore Emirati tradition with a wellness twist 

on the classic aromatic beverage known as karak chai. This relaxing treatment uses 

the finest quality black tea leaves and fragrant saffron spices to deliver empowering 

antioxidant benefits while the essential nutrients found in camel milk ensure plump, 

youthful skin.followed by a blissful signature massage designed to revive, refresh or 

relax. 

THE MOROCCAN BLISS    1050 AED  |  120 MINS

Experience a cleansing and sweetly energising experience that begins with a 60 

minute oriental hammam to deeply cleanse the body and preparing you for a full body 

massage with organic sweet orange oil to boost your circulation and energy levels. 



1050 درهم   |  120 دقيقة المالذ العربي 

اختبروا هذه التجربة من التراث العربي األصيل والتي تمزج بين الجمال والتقاليد. استمتعوا بثالث عالجات رائعة تبدأ 

بفرك الجسم بالتمر والحنة لتنعيم البشرة، يليها تغليف الجسم بحليب الجميل، وعالج إلعادة الشباب إلى بشرة 

الوجه باستخدام التمر، للحصول على إشراقة لكامل الجسم يحاكي شروق الشمس في قلب الصحراء.

طقوس الملكة  1250 درهم   |  120 دقيقة

اكتشفي أسرار جمال الملكات منذ القدم مع تجربة عالجية عضوية ستجعلِك تشعرين بأنك ملكة. يضمن لِك هذا 

الطازجة من  البحرية  باألعشاب  وتغليفه  المّيت،  البحر  بأمالح  الجسم  تلميع  كالحرير، من خالل  ناعمة  بشرة  العالج 

المحيط األطلسي والتي تتمّيز بفوائدها وغناها بالمعادن. أّمأ التدليك المهّدئ باستخدام األحجار الساخنة فيعمل 

على شّد وتنحيف الجسم، وتتكامل هذه التجربة مع عالج للوجه يستخدم الفيتامينات والمعادن المحيطية إلعادة 

الشباب إلى البشرة.

850 درهم   |  90 دقيقة مغامرة شاي الكرك 

استمتعوا بهذه التجربة الفريدة واستكشفوا التقاليد اإلماراتية من خالل العناية بالنفس مع مشروب شاي الكرك 

الكالسيكي. يستخدم هذا العالج المريح أجواد أنواع أوراق الشاي والزعفران الغنية بالفوائد المضادة لألكسدة، بينما 

تساعد العناصر الغذائية األساسية الموجودة في حليب الجمل على الحصول على بشرة شابة وممتلئة.

1050 درهم  |  120 دقيقة النعيم المغربي      

إليكم متعة التنظيف العميق والمنعش الذي يبدأ بستين دقيقة من الحمام الشرقي للتنظيف الكامل للجسم 

وتحضيركم لتدليك كامل للجسم بزيت البرتقال العضوي لتعزيز الدورة الدموية ومستوى الطاقة والحيوية. 





BODY MASSAGES

عالجات تدليك الجسم



WELLBEING MASSAGE  650 / 850 / 1050 AED  |  60 / 90 / 120 MINS

Simply select your preferred aromatic oil blend and let our expert therapists work 

their magic, applying pressure in all the right places with a head to toe massage to 

restore body, mind and soul.

DEEP TISSUE MASSAGE    650 / 850 / 1050 AED  |  60 / 90 / 120 MINS

A powerful deep pressure pain-relieving massage that uses ancient Balinese 

techniques including thumb strokes and skin rolling to release tension, reduce 

inflammation and relieve deep-seated muscle tension; leaving you ready to face the 

world once more.

THAI MASSAGE  650 / 850 AED  |  60 / 90 MINS

A classic favourite rooted in Thai tradition, succumb to the feeling of sweet surrender 

as our therapists expertly stretch your spine to increase overall flexibility and 

stimulate better blood circulation, while loosening joints for maximum mobility.

HOT STONE MASSAGE  650 / 850 / 1050 AED  |  60 / 90 / 120 MINS

The ultimate stress relief treatment using heated black volcanic stones to release the 

deepest muscle tension and pain, feel the benefits almost instantaneously as each 

warming stone is placed on a vital energy meridian.

FOOT REFLEXOLOGY     550 AED  |  60 MINS

Put a spring in your step with a relaxing and uplifting massage focusing on the reflex 

points on your feet. Known for its healing benefits, each pressure point on the foot 

corresponds to a different area of the body.



تدليك الرفاه  650 / 850 / 1050 درهم   |   60 / 90 / 120 دقيقة

اختاروا مزيجًا الزيوت العطرية التي تفّضلونها، واتركوا الباقي على معالجينا المختّصين، الذين سيقومون بتدليك 

كامل للجسم من خالل الضغط على األماكن، إلعادة الحيوية إلى الجسم والعقل والروح.

تدليك األنسجة العميقة   650 / 850 / 1050 درهم   |   60 / 90 / 120 دقيقة

اإلبهام،  باستخدام  الضغط  بما في ذلك  بالي  القديمة من  التقنيات  اآلالم يستخدم  لتخفيف  وفّعال  تدليك مريح 

يجعلكم  ما  العميق،  العضالت  توتر  وتهدئة  االلتهاب،  وتخفيف  التوتر،  إليقاف  متمّوج،  بشكل  البشرة  وتحريك 

مستعّدون لمواجهة العالم من جديد.

التدليك التايالندي  650 / 850 درهم   |  60 أو 90 دقيقة 

ُيعّد هذا العالج التايالندي التقليدي من العالجات المحّببة، والذي يتيح لكم االستسالم للشعور باالسترخاء، حيث 

يقوم المعالجون المختّصون بتمديد العمود الفقري وتحفيز الدورة الدموية، مع إرخاء المفاصل لتحقيق أقصى قدر 

من المرونة وسهولة الحركة.

650 / 850 / 1050 درهم   |   60 / 90 / 120 دقيقة التدليك باألحجار الساخنة 

العالج األفضل لتخفيف التوتر باستخدام األحجار البركانية السوداء الساخنة لتخفيف توتر وألم العضالت العميق. 

ستشعرون بفوائد هذه العالج على الفور، إذ يتّم وضع كل حجر ساخن على مركز طاقة حيوي.

التدليك االنعكاسي للقدمين  550 درهم   |   60 دقيقة 

امشوا بخطوات واثقة مع هذا التدليك الذي يرّكز على نقاط االنعكاس على قدميكم. يشتهر هذا التدليك بفوائده 

العالجية، حيث ترتبط كل نقطة ضغط على القدم بمناطق مختلفة من الجسم.



MOTHER-TO-BE   550 AED  |  60 MINS

A safe, effective massage for mothers-to-be, the application of a special massage 

oil renowned for its ability to ease pregnancy-related strain and stress delivers 

much-needed pampering. Paired with gentle stroking movements, feel aching 

muscles release built-up tension as blood circulation is stimulated and swelling or 

inflammation reduced.

BALINESE MASSAGE     550 / 750 AED  |  60 / 90 MINS

A deeply calming massage, Balinese massage combines gentle stretching, acupressure, 

compression, deep tissue and scented oils to clear energy lines and creating a feeling 

of deep restfulness.

SWEDISH MASSAGE   550 / 750 AED  |  60 / 90 MINS

An invigorating and energising treatment, Swedish massage employs long strokes, 

kneading, percussion, friction among other techniques to increase circulation and 

enhance lymphatic drainage.



تدليك المرأة الحامل  550 درهم   |   60 دقيقة

يتيح هذا العالج تدليكًا آمنًا وفّعاالً للسّيدات الحوامل، ويرتكز على تطبيق زيت تدليك خاص يشتهر بقدرته على 

تخفيف الضغط والتوتر المرتبطين بالحمل، ويوّفر لهن الدالل الذي يحتجنه. كما تساهم حركات التدليك اللطيفة 

على تخفيف آالم وتوّتر العضالت المتراكمة، و تنشيط الدورة الدموية، وتخفيف التورم، أو االلتهابات.

التدليك على طريقة بالي    550 / 750 درهم   |  60 أو 90 دقيقة 

المؤثرة  النقاط  وتحفيز  والضغط  اللطيف،   التمطي  بين  ما  تجمع  ُمهدئة  تدليك  بالي هي طريقة  تدليك  جلسة 

باالرتياح  عميقًا  شعورًا  يمنح  مما  الطاقة  خطوط  لفتح  العطرة  بالزيوت  للبشرة  العميقة  والمعالجة  الجسم،  في 

واالسترخاء.     

التدليك السويدي     550 / 750 درهم   |  60 أو 90 دقيقة 

التدليك السويدي معالجة تجدد الطاقة والحيوية، باستخدام تقنيات النقر الخفيف، والقرص، والَطرق، والحك وغيرها 

من التقنيات التي تزيد من تدفق الدورة الدموية وُتحسن عمل الغدد اللمفاوية.   





HAMMAM

عالجات الحمام



ORIENTAL HAMMAM    550 AED  |  60 MINS

Commences with a steam treatment and deep exfoliation with invigorating black 

soap with Eucalyptus using a traditional hand adorned Kessa mitt. The body is then 

adorned with a rhassoul mask and the feet treatment to a mint cryotherapy ritual. 

Hair cleanse with green tea, is completed with an enrapturing floral water spritz and 

full body nurturing with organic sweet orange massage oil. 

ARABIAN NIGHTS RITUAL      750 AED  |  90 MINS

Commencing with a true steam experience, Eucalyptus Black Soap exfoliation is 

initiated using a hand embroidered Kessa mitt. A captivating sweet honey exfoliation 

is merged with a deep cleansing argan hair experience. Ultimate cleansing is 

continued with a Neroli body rhassoul and restoring argan facial polish and mask. 

Feet are exfoliated with minted bath salts in a refreshing treatment a treat of Argan 

is applied to the skin and hair and a final enrapturing of sweet sandalwood oil and 

body mist awaken. 

ORIENT DREAMS    950 AED  |  120 MINS

Commencing with a 90minute Arabian nights hammam ritual the body is treated and 

cleansed from head to toe, concluded with a delightful back massage with a uplifting 

sweet orange massage oil. 



الحمام الشرقي  550 درهم   |   60 دقيقة

استمتعوا بهذا العالج التقليدي الذي يعود إلى قرون مضت، واسترخوا على لوح رخامي ساخن، حيث يتم تنظيف 

الجسم بالصابون األسود التقليدي الذي ُيترك فوق الجسم قبل أن يذوب في حمام البخار. بعدها، سيعمل خبراء 

التدليك في الحمام على التخّلص من خاليا الجلد الميتة لمساعدتكم على الشعور بالتجّدد.

الليالي العربية  750 درهم   |   90 دقيقة

يجمع هذا العالج بين الفخامة والعناية بالنفس، حيث يتم تغذية كامل الجسم من خالل البخار وتقشير الجسم على 

طريقة الحمام الشرقي باستخدام قفاز “كيسا” التقليدي، متبوعًا بدش لتنظيف الجسم، وشامبو وقناع للشعر. 

استلقوا واسترخوا على لوح رخامي ساخن حيث سيتّم تطبيق قناع مشرق للجسم أو قناع غسول الطين مع بذور 

األرغان ومسحوق األرز، باإلضافة إلى تقشير لطيف للبشرة، وعالج مشرق للوجه باستخدام التمر وزيت األرغان. بعد 

االستحمام المهدئ النهائي، سيعمل تطبيق حليب الجسم الشرقي على ترطيب وتنعيم الجسم.

أحالم من الشرق     950 درهم   |   120 دقيقة

تبدأ هذه المعالجة بحمام من حمامات ألف ليلة وليلة لمدة 90 دقيقة حيث ُيعالج الجسم وُينظف من قمة الرأس إلى 

أخمص القدم، يعقبه تدليك مريح للظهر باستخدام زيت البرتقال العضوي المنعش. 





BODY TREATMENTS

معالجات الجسم 



CELEBRITY GLOW    600 AED  |  60 MINS

Using a volcanic clay mask and enzymatic exfoliating body treatment, the Celebrity 

Glow treatment removes dead skin cells and boosts skin glow.

ASA EARTH BODY EXFOLIATION    450 AED  |  45 MINS

An amazing treatment performed with a 100% organic body scrub with orange to 

combine hydration, purification and wellbeing.



ألق المشاهير      600 درهم   |   60 دقيقة

باستخدام قناع الجص البركاني والمعالجة اإلنزيمية لتقشير الجسم، تتولى معالجة »ألق المشاهير« إزالة الخاليات 

الميتة من البشرة لتعزيز نضارتها وتألقها.    

معالجة آسا لتقشير الجسم     450 درهم   |   45 دقيقة

معالجة مذهلة ُتستخدم فيها مواد تقشير عضوية 100% مع البرتقال لضمان تروية البشرة وتنقيتها وزيادة ألقها.





FACIAL TREATMENTS

عالجات التدليك



ANTI-AGEING COLLAGEN FACIAL    950 AED  |  90 MINS

A truly rejuvenating experience for all skin types, the fusion of pure active ingredients 

and collagen delivers multiple benefits including firmer, plumper and more radiant, 

rehydrated skin. 

Our renowned collection of active ingredient face masks featuring pure, hyaluronic, 

vitamin C or botolift collagen are designed to smoothen wrinkles and delivered 

instant, lasting results.

BRIGHTNESS REVEALING FACIAL    350 / 600 AED  |  30 / 60 MINS

A combination of pure, active ingredients is used to transform the appearance of 

your skin to reveal that super desirable brightness, support suppleness and stimulate 

cheeks, cheekbone and facial contour muscles. 

The result is smoother skin, a unified complexion and the minimisation of fine lines 

and wrinkles.

DIAMOND COCOON    750 AED  |  75 MINS

Based on the iconic Diamond Cocoon collection principles – to fortify, shield and 

liberate - this indulgent facial includes the Prebiotic Deep Cleansing Ritual twinned 

with a strengthening prebiotic complex and final step protective product.

The perfect option for anyone whose skin is regularly exposed to environmental 

stress and who wants to reverse negative effects and prevent further skin damage.



عالج الكوالجين لمحاربة التقّدم في السن  950 درهم   |   90 دقيقة

تساعد هذه التجربة على تجديد شباب جميع أنواع البشرة، حيث يجمع بين المكونات الخالصة المنّشطة والكوالجين 

والتي تتمّيز بفوائد متعّددة بما في ذلك الحصول على بشرة مشدودة، وممتلئة، ومشرقة، ومرّطبة أكثر.

النقي،  الكوالجين  على  تحتوي  التي  الفّعالة  المكّونات  ذات  الوجه  أقنعة  من  الشهيرة  مجموعتنا  ُصّممت  وقد 

والهيالورونيك، وفيتامين سي، وكوالجين بوتوليفت لتخفيف التجاعيد وتحقيق نتائج فورية تدوم طوياًل.

عالج إلشراقة الوجه  350 / 600 درهم   |  30 / 20 دقيقة

وليونتها،  إشراقتها،  وإلعادة  لتحويل مظهر بشرتكم  والفّعالة  النقية  المكّونات  مزيجًا من  العالج  يستخدم هذا 

ولتنشيط الخدين وعظام الخد وعضالت الوجه. والنتيجة هي بشرة أكثر نعومة، وموحّدة، وتجاعيد أقل.

دايموند كوكون  750 درهم   |  75 دقيقة

يعتمد هذا العالج على مبادئ مجموعة “دايموند كوكون” المعروفة - وهي التقوية، والحماية، والتحرير - ويشتمل 

على طقوس التنظيف العميق قبل الحيوي “بريبايوتيك”، باإلضافة إلى مرّكب “بريبايوتيك” ُمقّوي، ومنتج للحماية 

ُيستخدم كخطوة نهائية. ُيعّد هذا العالج الخيار األمثل ألي شخص تتعرض بشرته بانتظام إلى ضغوط بيئية ويريد 

تغيير اآلثار السلبية ومنع المزيد من األضرار على البشرة.



CITRUS VITA ESSENCE FACIAL     600 AED  |  60 MINS

Discover the secret to a youthful complexion with a 100% pure vitamin C treatment 

that delivers exceptional results.

Energise your skin and look your absolute best with a reparative, anti-oxidant serum 

containing high concentrations of this life-essential vitamin. Benefits include boosted 

collagen production and firm, renewed sun-damaged skin.

100% FUSION SIGNATURE FACIAL    1300 AED  |  100 MINS

A restorative and perfect skin recovery treatment using a Black Charcoal Botox effect 

mask that is filled with nano-sized Colloidal Diamond combined with patented Plant 

Stem Cells to give an immediate and long lasting result. The LED light therapy is 

manipulated over a 100%bio cellulose mask that penetrates into the deepest layer 

of the skin. 

Includes Premium Facial Treatment Gift set and Ultimate Medi-Facial treatment 

Program.

THE LUMINOUS FACIAL    450 AED  |  45 MINS

Feel restored and maintained with this ready to go Medi Diamond facial treatment 

through the power of enzymatic exfoliator and concealing bio-cellulose mask sheet. 

Includes facial treatment gift-set.



عالج سيتروس فيتا إسنس  600 درهم   |   60 دقيقة

نّشطوا  استثنائية.  نتائج  يحقق  والذي   ،  %100 بنسبة  النقي  “سي”  فيتامين  عالج  مع  شابة  بشرة  سّر  اكتشفوا 

عالية من هذا  تركيزات  يحتوي على  ترميمي  أفضل، مع سيروم مضاد لألكسدة  إطاللة  بشرتكم، واحصلوا على 

الفيتامين الضروري للحياة. تتضّمن فوائد هذا العالج إنتاج الكوالجين المعّزز، وشّد وإعادة تجديد البشرة المتضررة 

من أشعة الشمس.

معالجة فيوجن 100% الخاصة للوجه    1300 درهم   |   100 دقيقة

معالجة كاملة الستعادة وترميم البشرة باستخدام قناع الفحم األسود الذي يوفر تأثيرًا كتأثير البوتوكس، والغني 

بمادة كولويدال دايموند بحجم فائق الصغر، المترافقة مع خاليا جذعية نباتية معتمدة لتقديم نتائج فورية تدوم 

طوياًل. وُتستخدم طريقة المعالجة بضوءLED على قناع عضوي بنسبة 100% يخترق أعمق طبقة من طبقات البشرة.

وتشتمل جسلة المعالجة على طاقم هدية لمعالجة الوجه مع »البرنامج الكامل للمعالجة الطبية للوجه«.    

معالجة الوجه المشرق    450 درهم   |   45 دقيقة

التقشير  عنصر  قوة  خالل  من  والنضارة  بالتجدد  شعورًا  تمنحك  للوجه  السريعة  الماسية  الطبية  المعالجة  هذه 

اإلنزيمي، وطبقة القناع ذات السيليلوز العضوي. 

تشمل هذه المعالجة طاقم هدية لمعالجة الوجه.





ENHANCEMENTS

تحسينات 



EXTRACTION  150 AED  |  15 MINS

An addition to your favourite facial to truly clear your skin

HAPPY FEET    300 AED  |  30 MINS

Take the load off your feet and with this foot massage that leaves you feeling rested 

and pampered. Perfect addition to have performed simultaneously with your favourite 

facial.

BACK TENSION RELEASE    300 AED  |  30 MINS

Get rid of the built-up tension in the back muscles with this relaxing massage that 

concentrates on isolated muscles of the back region. An ideal addition before your 

favourite facial.

INDIAN HEAD MASSAGE    300 AED  |  30 MINS

An incredibly hypnotic and deeply calming experience using warm oils, the therapeutic 

attention is on pressure points of the scalp, head and neck, combined with shoulders 

and back. Tension is released and scalp circulation improved.



إزالة الرؤوس السوداء    150  درهم   |   15  دقيقة

وذلك باإلضافة إلى معالجة الوجه المفضلة لديك لتنظيف بشرتك بالشكل الكامل. 

القدم السعيدة     300 درهم   |   30  دقيقة

تستحق قدماك إزاحة العبء عنهما عبر هذا التدليك الفعال للقدمين، مما ُيشعرك بالراحة والدالل. ويشكل هذا 

التدليك اإلضافة والمتعة المثاليتين، بالتزامن مع  معالجتك المفضلة للوجه.   

إزالة توترات الظهر     300 درهم   |   30  دقيقة

من شأن هذا التدليك المريح أن يخلصك من التوترات المتراكمة على عضالت ظهرك، وذلك بالتركيز على عضالت 

منطقة الظهر واحدة واحدة. ويشكل هذا التدليك إضافة مثالية تسبق معالجة الوجه.  

التدليك الهندي للرأس      300 درهم   |   30  دقيقة

الدافئة، حيث ينصب  الزيوت  راحة عميقة باستخدام  التدليك تجربة تنويمية ال ُتصدق بما تمنحه من  يشكل هذا 

الرأس، والرأس والعنق، وصلتهما بالكتفين والظهر. وبذلك تتحرر  التركيز العالجي على نقاط الضغط في فروة 

التوترات وتتحسن صحة فروة الرأس.   





HOW TO SPA

عالجات تدليك الجسم



SCHEDULING AN APPOINTMENT

To schedule an appointment for the perfect treatment, please consult a member of 

our spa reception team, who will guide you to the right choice. In-house guests can 

press the spa button on their room telephone, or extension 1120/1121. Outside guests 

can call +971 4 428 7805 or email spa.padth@palacehotels.com. To ensure your 

preferred time and service is available, we recommend booking in advance.

WHEN TO ARRIVE

Arrive at least 30 minutes before your appointment to enjoy the serenity of The Spa. 

Please be advised that late arrivals may result in a reduction of your treatment time.

OPENING HOURS

Open daily from 10 am to 9 pm. The services and facilities of The Spa are for the use 

of guests 16 years of age and above.

 

SPA ETIQUETTE AND TIPS

Our spa environment is one of relaxation and tranquility. Please respect all spa guests’ 

right to privacy and serenity. Considering this, The Spa is a mobile and smoke-free 

zone. Please ensure mobile phones are switched off or on silent mode. The Spa will 

provide towels, slippers, shower caps and all other amenities required. 

HEALTH CONDITION

When making your spa reservation, kindly advise us of any health conditions, allergies 

or injuries which could affect your service.



جدولة المواعيد 

إلى  سيرشدونك  والذيب  السبا،  مركز  في  االستقبال  فريق  أعضاء  أحد  مع  التحدث  يرجى  مثالي،  لعالج  موعد  لحجز 

.1120/1121 الرقم  طلب  أو  غرفتهم  هاتف  من  السبا  زر  على  الضغط  فبإمكانهم  المقيمين  الضيوف  أما  األفضل.   الخيار 

 spa.padth@palacehotels.com من خارج الفندق يرجى االتصال على 7805 428 4 971+ أو عبر البريد االلكتروني 

لضمان حصولك على الوقت والخدمة التي تفضلها، نحن ننصحك بالحجز المسبق.

موعد الوصول 

التي يتميز بها مركز  نحن ننصحك بالوصول قبل موعدك  30 دقيقة على األقل، وذلك لالستمتاع بالهدوء و السكينة 

السبا في فندق العنوان. ويرجى العلم أن التأخر في الوصول قد يؤدي إلى تقليل الوقت المخصص للعالج.

ساعات العمل 

يوميًا من 10 صباحًا وحتى 9 مساًء.

آداب السلوك في مركز السبا

ضيوف  وراحة  وخصوصية  حقوق  احترام  منك  نرجو  لذا  والهدوء.  االسترخاء  على  تبعث  التي  بأجوائه  السبا  مركز  يتميز 

مركز السبا، وفي ضوء ذلك، يمنع التدخين واستخدام الهواتف المتحركة وأجهزة النداء اآللي في المركز. سيزودك مركز 

السبا بالمناشف والخفاف وقبعات الحمام، باإلضافة لكافة المستلزمات الضرورية خالل فترة زيارتك. ويسرنا دعوة الضيوف 

المقيمين لزيارة المركز مع ارتداء الروب والخف المتوفرين في الغرفة.

الشروط الصحية

عند إجراء حجز في السبا، يرجى إعالمنا بأية حالة مرضية أو حساسية أو إصابة قد تؤثر على خدمتك.



PREGNANCY

We have exclusively-designed treatments for expectant and nursing mothers. Please 

allow our team to help you select the treatments most suitable for you during this 

special time.

GIFT VOUCHERS

Gift vouchers are an ideal present for that special someone and are available for all 

treatments and products. Gift vouchers are non-refundable and must be presented at 

the time of treatment or purchase. The validity is 6 months from the date of purchase.

PERSONAL VALUABLES

Lockers are provided for your personal items; however we do not recommend that 

you wear jewelry during your visit to The Spa. If you are a guest of the hotel we advise 

you to store all personal valuables in the safety deposit box located in your room.

CANCELLATION POLICY

Please notify The Spa a minimum of 12 hours in advance should you need to cancel 

or re-schedule to avoid a 100% charge for the service. Booking must be secured with 

a credit card.



الحمل 

لقد قمنا بتصميم عالجات خاصة بالحوامل والمرضعات. يرجى السماح لفريق السبا بإرشادك في اختيار نوع العالج األكثر 

مالئمة لك خالل هذه الفترة على وجه الخصوص.

قسائم الهدايا 

تتوفر قسائم الهدايا لجلسات العالج وبرامج ومنتجات مركز السبا. وتعتبر هذه القسائم غير قابلة لالسترداد ويجب إبرازها 

وقت العالج أو شراء المنتجات. صالحية قسيمة الهدية هي 6 أشهر من تاريخ الشراء

ساعات العمل 

يوميًا من 10 صباحًا وحتى 10 مساًء.

المقتنيات الشخصية

تتوفر الخزن ألغراضك الشخصية، لكننا ال ننصحك بارتداء المجوهرات خالل زيارتك للسبا. إن كنت من ضيوف الفندق ننصحك 

بترك مقتنياتك القيمة في الخزنة الموجودة في الغرفة.

سياسة اإللغاء

سيتم حسم 50% رسم إلغاء أي عالج أو برنامج السبا إذا لم يتم إلغائه قبل الموعد  12 ساعة على األقل، أما المواعيد الملغاة 

خالل 6 ساعات من وقت الجلسة، فسيتم حسم 100 % من رسم العالج.





اتصلوا بنا

CONTACT US

TO MAKE A RESERVATION,

PLEASE CALL +971 4 428 7805

SPA.PADTH@PALACEHOTELS.COM


