منتجع ويلو ستريم سبا الصحي في
فيرمونت نايل سيتي

في القاهرة الصاخبة التي تسير فيها األحداث سريعا وبمحاذاة نهر النيل المهيب ،سوف تجد منتجع
ويلو ستريم سبا الصحي في فيرمونت نايل سيتي الذي يعد مالذا متطورا يحثك على التمهل والتنفس
بعمق واكتشاف طاقتك من جديد.
لحظة دخولك عبر أبوابنا ،سوف تبدأ رحلتك في فردوس صحراوي .تستلهم شخصية المنتجع التي
تتجلى بديكوره من البيئة الطبيعية المحيطة :فاأللوان والمركبات الرملية التي تذكرك بالصحراء
خالل النهار تزيدها درجات اللون بهاء لتمثل الصحراء ليال .وتستعير األفكار الرئيسية للموقع نماذجها
من الطبيعة مثل الرمال المتموجة.
وتصطحبك رحلة الطاقة المخصصة لك عبر ردهات االسترخاء المريحة (ومنها ردهة البيس األخاذة)،
إضافة لمرافق السيدات والرجال المنفصلة وجناح األزواج الفخم وجناح بحمام خاص ودوش بارد
مجدد للطاقة يحاكي مياه األمطار وغرف البخار المستلهمة من الصحراء والنوافير الباردة المنعشة.
وتضم غرف المعالجة الملكيت (الذي يعتقد أنه يعزز الحيوية ويطرد الشر) والتركواز (الذي يجسد
الحكمة الداخلية) .ومتجر المنتجع الصحي ومنتجع للعناية باألظافر وصالون محمد الصغير لتصفيف
الشعر يعتبرا كتكملة للعناية والدالل.
كما أن عالجاتنا مستمدة من الثقافة والتقاليد المحلية التي تجمع بين المعالجة بالمواد البحرية مع
األسرار الطبيعية للصحة والجمال لمصر القديمة .تمتع بحمام استشفائي مع الحليب والعسل وأمالح
البحر الميت؛ تحرر واسترخ بطقوس حمام البخار القديمة التي ستضفي إليك التوهج واإلشراق؛ أو دلل
نفسك بإحدى عالجات التدليك الشاملة مع إطاللة على النيل .تعمل كل تجربة على تسكين ذهنك
ومداعبة حواسك ومنحك طاقة تكتشفها من جديد.
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نبذة عن منتجع ويلو ستريم سبا الصحي

تلقى منتجعات ويلو ستريم سبا الصحية استحسان العالم أجمع فنحن نركز على إيجاد طرق مبتكرة
تساعد ضيوفنا على اكتشاف طاقتهم من جديد .وتصنع الطاقة الفارق بين العيش والعيش بصحة
وعافية؛ وال شك أن إعادة شحن طاقتنا تتيح لنا التحرك بسالسة عبر الحياة بدال من مصارعتها .لذا
فإن مهمتنا تنصب على تجديد الطاقة.
لقد تم تصميم منتجعاتنا الصحية بحيث تعكس جمال وجو موقعها وموقع الفندق حيث تقع ،وكل
منها له صفاته الفريدة .رغم ذلك ،فان القاسم المشترك بين جميع منتجعاتنا أنها  :تمنح تجربة
استثنائية .أن تكون هنا – بعيدا عن فوضى وصخب الحياة اليومية -يعني ببساطة االسترخاء لضيوفنا
وبدأ رحلة الطاقة الخاصة بكل منهم.
وتجمع تجارب منتجعاتنا بين العالجات األصيلة والفعالة والمكان المخصص لتقضي فيه الوقت
بمفردك أو مع أصدقائك .وقد تم تصميم جميع مرافقنا االجتماعية التي تقع بجانب حمام السباحة
وردهات االسترخاء وغرف البخار واللياقة لبث شغفنا للعيش بطاقة وافرة.
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Ourاسمنا :ويلو ستريمtream
نحن نؤمن بأن هاتين الكلمتين تعكسان فلسفتنا وارتباطنا بعناصر الطبيعة.
ويلو :تعكس هذه الكلمة أصالتنا التي تضرب جذورها عميقا ومركزنا القوي وروحنا المرنة.
ستريم :تمثل هذه الكلمة رحلتنا المجددة للطاقة عبر الحياة -التي تتغير وتتباين بطريقة ملؤها
الطمأنينة واألهداف تتخطى جميع العقبات.
شعارنا
يتكون شعارنا من الرموز القديمة لعناصر العالم األساسية :األرض والهواء والنار والماء.
أما ويلو – الخشب -فتشكل العنصر الخامس .وعبر موازنة هذه العناصر فإن ذلك يضعنا في تناغم مع
اتزان الطبيعة.
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قائمة المعالجات u
تشتهر منتجعات ويلو ستريم سبا عالميا بأصالتنا عالجاتها المميزة التي تبني الطاقة وتوفر تجارب
تركز على المكونات والتقنيات والمنتجات التي يتميز بها ويلو ستريم سبا و/أو القاهرة.

التجارب المميزةerinces
قلب القاهرة –  120دقيقة

مالذ األزواج
بينما تأسرك المشاهد الخالبة لنهر النيل العظيم من جناح السبا الخاص بك ،سافر بعيدا في الزمن إلى مصر القديمة من
خالل فرك الجسم بالبابونج الذي ذاع صيته في تلك األيام والذي نمزجه هنا بمادة الجوجوبا .استمتع بعد ذلك بحمام
استشفائي مع أمالح البحر الميت؛ وغالف المومياء المرطب؛ ومساج مريح لفروة الرأس والوجه؛ ومساج الجسم الذي يستخدم
مزيجا من الزيوت األساسية لتلطيف بشرتك التي تعرضت للشمس .يمكنك بعد ذلك االسترخاء بجانب المسبح المفتوح
المطل على أهرامات الجيزة.

طاقة الهواء –  90دقيقة

تدليك الوجه المقاوم لألكسدة
يعمل على تقليص الخطوط الدقيقة ويسمح لجلدك بالتنفس :يستخدم هذا التدليك الفريد أحجارا شبه كريمة لتنشيط
الدورة الدموية وإزالة السموم ويتلوه قناع حريري لتشجيع تجديد الخاليا .تجربة ال تنسى حقا.

نعيم الحمام –  90دقيقة

طقوس خاصة
منذ آالف السنين ،اكتشف المصريون أن التركيبة البارعة للحرارة والماء يمكن أن تنشط الجسم والذهن .صاغ األوروبيون
والعثمانيون والرومانيون عبر السنين منسك حمام البخار هذا الذي يعرف بالحمام كذلك؛ أما اليوم فإن منتجع ويلو ستريم
سبا يفخر بتقديم نسختنا الجديدة منه التي تتم في بيئة خاصة متطورة .في غرفة اإلحماء ،يتم تطويقك ببخار استرخائي،
ثم يتم تنظيف جلدك بقفاز تقشيري ينشط الدورة الدموية ويزيل الخاليا الميتة .مساج بالصابون األسود الفاخر حيث يستمد
من شجرة الكينا ليتلوه بعد ذلك شطف دافئ عبر الدش الذي يحاكي مياه األمطار وبذلك تكتمل التجربة.
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طاقة مصر –  90دقيقة

يناسب الملكات
اكتشف أسرار الجمال المصرية القديمة لكليوبترا .في البداية يتم غمرك في حمام غني بالحليب والعسل وأمالح البحر
الميت في معالجة مترفة لجسمك وذهنك .تستمر هذه التجربة بروائح تم تطويرها محليا -مساج زيتي مصمم لتعزيز
استرخاءك ينتهي بمعالجة منعشة للوجه.

طاقة الماء –  90دقيقة

تغذية البحر
دلل أحاسيسك وجدد بشرتك بالمقادير الفعالة والقوية المستخرجة من البحر .تعمل هذه المعالجة – التي يتخللها تقشير
مجدد للجسم وغالف بحري للعناية واستخدام زيت الجسم المغذي والمرطب -على تعزيز الدورة الدموية ومنح توهج جديد
لجلدك المصقول حديثا.

تجارب تدليك الوجه
تدليك طاقة الهواء للوجه –  90دقيقة

مقاوم لألكسدة
يعمل على تقليص الخطوط الدقيقة ويسمح لجلدك بالتنفس :يستخدم هذا التدليك الفريد أحجارا شبه كريمة لتنشيط
الدورة الدموية وإزالة السموم ويتلوه قناع حريري لتشجيع تجديد الخاليا .تجربة ال تنسى حقا.

تدليك البشرة الحساسة –  90دقيقة

ملطف
يعمل على تلطيف وموازنة البشرة الحساسة بتدليك الوجه هذا الذي يوظف المنتجات البحرية .قناع منعش ومبرد ومساج
مريح للوجه يتم باستخدام كرات مبردة لتخفيف االحمرار وتغذية الجلد وصقله وجعله أكثر مرونة.

معالجة البشرة المقاومة آلثار الشيخوخة –  90دقيقة

تجديد الخاليا
يتخلل هذا التدليك الفاخر للوجه مساجا مثبتا للوجه واستخدام لمنتجات مركزة مقاومة آلثار الشيخوخة ،وقد تم تصميمه
لتحفيز إنتاج الكوالجين واإليالستين والتخلص من الجلد المتعب والواهن .كما يتضمن تنظيف ومساج مريح للظهر يتم في
بداية المعالجة.
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تدليك الطاقة البحرية للرجال –  90دقيقة

مقاوم آلثار الشيخوخة
اكتشف طاقتك من جديد وجدد حيوية جلدك .تبدأ هذه المعالجة بشاي ملطف ونقع القدمين لتنشيطهما ،ثم ينتقل إلى
تدليك الوجه بالمواد البحرية الذي يضم مادة مركزة للترطيب ومعالجة التجاعيد لمكافحة عالمات الشيخوخة .ثم يتم
تعزيز هذه التجربة تدليك للوجه والعنق والقدم ،يؤدي بدوره إلى التخلص من التوتر ويمنحك وجلدك االسترخاء والتجدد.

تدليك التوازن –  60دقيقة

التنقية
عزز جمالك الطبيعي بمساج الوجه هذا الذي يمنح نشاطا متجددا وترطيبا رائعا ويلبي احتياجات بشرتك  -سواء كنت
تكافح الجفاف أو التعب أو الشوائب .ويعزز القناع المقشر فعالية التجربة.

تدليك التألق –  60دقيقة

اإلشراق
تدليك الوجه الذي يعيد التوازن ويلطف البشرة على الفور ،كما يعزز األنسجة ويكشف إشراقتك الطبيعية .يتخلل هذه
التجربة تنظيف مقشر ومساج للعنق والوجه ومعالجة مخصصة للترطيب.

معالجة العناية بالوجه للرجال –  60دقيقة

التنظيف والترطيب
تلبي هذه التجربة الزاخرة بالتنظيف العميق للوجه وترطيبه الحاجات الخاصة لبشرة الرجال وتتضمن مساجا للوجه
والعنق لتنشيط الدورة الدموية .أما النتيجة فهي :بشرة مشدودة ومرنة ومشرقة.

تدليك الوجه المتخصص –  60دقيقة

توهج ولمعان
رطب بشرتك ونظفها بعمق بتدليك كالسيكي للوجه تم تصميمه خصيصا لمنح أعظم الفوائد .تصبح بشرتك بعد ذلك
مشدودة ومرنة .كما يمكنك االستمتاع بمساج للوجه والعنق لتنشيط الدورة الدموية وبث التوهج والشباب.
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تجارب الجسم
نعيم الحمام –  90دقيقة

طقوس خاصة
منذ آالف السنين ،اكتشف المصريون أن التركيبة البارعة للحرارة والماء يمكن أن تنشط الجسم والذهن .صاغ األوروبيون
والعثمانيون والرومانيون عبر السنين منسك حمام البخار هذا الذي يعرف بالحمام كذلك؛ أما اليوم فإن منتجع ويلو ستريم
سبا يفخر بتقديم نسختنا الجديدة منه التي تتم في بيئة خاصة متطورة .في غرفة اإلحماء ،يتم تطويقك ببخار استرخائي،
ثم يتم تنظيف جلدك بقفاز تقشيري ينشط الدورة الدموية ويزيل الخاليا الميتة .مساج بالصابون األسود األفخر حيث
يستمد من شجرة الكينا ليتلوه بعد ذلك شطف دافئ عبر الدش الذي يحاكي مياه األمطار وبذلك تكتمل التجربة.

طاقة مصر –  90دقيقة

يناسب الملكات
اكتشف أسرار الجمال المصرية القديمة لكليوبترا .في البداية يتم غمرك في حمام غني بالحليب والعسل وأمالح البحر
الميت في معالجة مترفة لجسمك وذهنك .تستمر هذه التجربة بروائح تم تطويرها محليا -مساج زيتي مصمم لتعزيز
استرخاءك ينتهي بمعالجة منعشة للوجه.

طاقة الماء –  90دقيقة

تغذية البحر
دلل أحاسيسك وجدد بشرتك بالمقادير الفعالة والقوية المستخرجة من البحر .تعمل هذه المعالجة – التي يتخللها تقشير
مجدد للجسم وغالف بحري للعناية واستخدام زيت الجسم المغذي والمرطب -على تعزيز الدورة الدموية ومنح توهج جديد
لجلدك المصقول حديثا.

تبريد البشرة –  90دقيقة

الترطيب
تؤدي هذه التجربة السارة إلى استعادة الشباب لبشرتك وإيقاظ أحاسيسك .بعد حمام القدمين المحاط بالعناية يتم
تطبيق غالف الجسم الكامل بمكونات الصبار والمكونات االستوائية واستخدام لزبدة الجسم المرطبة .تتحول المعالجة
بعد ذلك إلى مساج كامل للجسم باستخدام خليط من الزيوت األساسية المغذية المستلهمة من الزيوت التي استخدمها
قدماء المصريين.
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العناية بتحديدات الجسم –  60دقيقة

اللمسة المخملية
تشكيلة متخصصة من المكونات البحرية الفعالة هي ما يميز هذه المعالجة التي تستهدف موالفة الجسم والتخلص من
الشحوم وشد الجلد وتشجيع المظهر النحيل للجسم.

فرك الجسم المتخصص

فرك السلطان –  60دقيقة
صقل مقوي بحبوب البن المطحونة .يتخلله مساج لمدة  30دقيقة وخليط من زيوت الجسم.
صقل بالبابونج والجوجوبا –  60دقيقة

معالجة الدالل للبشرة الحساسة .يتخلله مساج لمدة  30دقيقة وخليط من زيوت الجسم.

فرك الجسم بأمالح البحر الوردية –  60دقيقة
يعمل على تقشير جميع أنواع الجلد بلطف .يتخلله مساج لمدة  30دقيقة وخليط من زيوت الجسم.
مركبات الجسم والحمام المتخصصة

حمام األمالح المعدنية المزيل للسموم –  60دقيقة

هذا الحمام العالجي مصحوب بمساچ مع زيت البنفسج  -وهي تجربة سبا كالسيكية.

حمام معدني مع زيت االرنج والليمون –  60دقيقة
دلل نفسك في حمام مجدد للنشاط ومساج عطري بزيت األرنج األساسي.

تجارب الحمام
يمكن إضافة تجارب الحمام العالجي ألي نوع من المعالجات.

حمام إزالة السموم –  30دقيقة

طبيعي
خالل هذا المنسك الطبيعي ،تتم إضافة األمالح المعدنية المزيلة للسموم إلى حمامك لمساعدة جسمك على التخلص من
السموم .وتكتمل التجربة بتطبيق العناية الشامل لزيت البنفسج المداوي.
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الحمام المعدني –  30دقيقة

منعش
يجمع هذا الحمام الملطف والمزيل للسموم بين المعادن وأفخر الزيوت المركزة الالرنج والليمون ،يتلوه تطبيق لزيت المركز
األساسي المرطب.

تجارب المساج
المساج الشامل –  90/60دقيقة

قضاء الوقت مع األحبة
إن قضاء الوقت مع األحبة هو الهدية المثالية .استمتع باستراحة من ضغوط الحياة اليومية من خالل المساج الشامل
لشخصين في جناح سبا مطل على النيل.

مساج األحجار –  90/60دقيقة

إرخاء العضالت
مساج حراري عميق ينفذ مع أحجار ساخنة وزيوت األروماثيرابي الغنية ليؤدي بعد ذلك إلى تخفيف توتر العضالت وإزالة
الضغط النفسي.

المساج الرياضي –  90/60دقيقة

تعافي العضالت
يجمع بين المعالجة العميقة لألنسجة والتمدد والهز والتوزيع فيؤدي إلى إخراج حمض الالكتيك من الجسم .وقد يصاحب
ذلك بعض األلم.

مساج األمومة –  60دقيقة

للحوامل
تجربة العناية والدالل صممت بتركيز على سالمة األم وطفلها .وهي تجربة مخصصة إلرخاء المناطق المؤلمة وتحسين
القدرة على الحركة.
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مساج تخفيف التوتر –  90/60دقيقة

خاص من ويلو ستريم
تركز تجربة المساج المخصصة ومتوسطة الضغط هذه على جميع نقاط التوتر الرئيسية في جسمك – الرأس والعنق
والكتفين والظهر والقدمين ،وقد تم تصميمها لهدف وحيد هو تخفيف التوتر.

مساج األروماثيرابي –  90/60دقيقة

متخصص
اجعل من هذا المساج المخصص تجربة شخصية عبر اختيارك لخليط األروماثيرابي :استعد توازنك مع خليط البنفسج
الخاص بنا وجدد نشاطك بخليطنا المجدد للنشاط أو استرخ وتحرر مع خليطنا المسكن.

مساج التوازن –  90/60دقيقة

التوازن
يعتبر مساج التوازن وهو واحد من أقدم طرق التداوي في العالم مساجا فريدا يطبق على اليدين والقدمين بهدف موازنة
جسمك .ويشمل ذلك مساج للرأس والعنق والكتفين.

مساج االسترخاء –  90/60دقيقة

مريح
يستخدم هذا المساج السويدي المفصل لكامل الجسم ضربات طويلة وسلسة ومرخية لتنشيط الدورة الدموية
وزيادة االسترخاء.

تجارب “الرجال فقط”
تدليك الطاقة البحرية للرجال –  90دقيقة

مقاوم آلثار الشيخوخة
اكتشف طاقتك من جديد وجدد حيوية جلدك .تبدأ هذه المعالجة بشاي ملطف ونقع القدمين لتنشيطهما ،ثم ينتقل إلى
تدليك الوجه بالمواد البحرية الذي يضم مادة مركزة للترطيب ومعالجة التجاعيد لمكافحة عالمات الشيخوخة .ثم يتم
تعزيز هذه التجربة بمساج للوجه والعنق والقدم ،يؤدي بدوره إلى التخلص من التوتر ويمنحك وجلدك االسترخاء والتجدد.
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معالجة العناية بالوجه للرجال –  60دقيقة

التنظيف والترطيب
تلبي هذه التجربة الزاخرة بالتنظيف العميق للوجه وترطيبه الحاجات الخاصة لبشرة الرجال وتتضمن مساجا للوجه
والعنق لتنشيط الدورة الدموية .أما النتيجة فهي :بشرة مشدودة ومرنة ومشرقة.

العناية الكالسيكية باليد للرجال –  45دقيقة

ملطف
يتخلل هذه المعالجة التي تعد طريقة صحية للمانيكير التقليدي ،تقشير لليد وتطبيق لزيت األظافر ونقع لليد بالمعادن
والزيوت األساسية ومساج لليد بزبدة الجسم الملطفة -وتبرز هذه التجربة خط منتجات الطاقة الخاص بويلو ستريم سبا.

تجارب لشخصين
قلب القاهرة –  120دقيقة

مالذ األزواج
بينما تأسرك المشاهد الخالبة لنهر النيل العظيم من جناح السبا الخاص بك ،سافر بعيدا في الزمن إلى مصر القديمة من
خالل فرك الجسم بالبابونج الذي ذاع صيته في تلك األيام والذي نمزجه هنا بمادة الجوجوبا .استمتع بعد ذلك بحمام
استشفائي مع أمالح البحر الميت؛ وغالف المومياء المرطب؛ ومساج مريح لفروة الرأس والوجه؛ ومساج الجسم الذي يستخدم
مزيجا من الزيوت األساسية لتلطيف بشرتك التي تعرضت للشمس .يمكنك بعد ذلك االسترخاء بجانب المسبح المفتوح
المطل على أهرامات الجيزة.

المساج الشامل –  90/60دقيقة

قضاء الوقت مع األحبة
إن قضاء الوقت مع األحبة هو الهدية المثالية .استمتع باستراحة من ضغوط الحياة اليومية من خالل المساج الشامل
لشخصين في جناح سبا مطل على النيل.
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تجارب اليدين والقدمين
باديكير ويلو ستريم –  60دقيقة

منعش ومنشط
شد منشط لكامل الجسم .تتضمن هذه المعالجة الخاصة التقشير ونقع القدم في األمالح والمعادن البحرية ومعالجة بالبرافين
ومساج للقدمين بزبدة الجسم المرطبة.

الباديكير الكالسيكي –  45دقيقة

عالج قدميك
تشمل هذه المعالجة الكالسيكية جميع الفقرات األساسية :تقشير اليد وتدليكها وتهذيب األظافر مع استعمال مادة الصقل
(أو صقل األظافر).

باديكير القوة –  45دقيقة

خيار تنفيذي
حفز دورتك الدموية ونشط قدميك المتعبتين وأعد الطاقة لجسمك كله من خالل التقشير ونقع القدمين وتدليكهما
واستخدام زيت األظافر من مجموعة منتجات الطاقة الخاصة بويلو ستريم سبا.

مانيكير ويلو ستريم –  60دقيقة

منتهى الفخامة
باستخدام مجموعة منتجات الطاقة الخاصة بويلو ستريم سبا ،تتضمن هذه التجربة الفاخرة المخصصة لليدين عناية فريدة
باليد يتخللها التقشير واستعمال الزيت لمنح أظافر صحية ونقع لليدين في األمالح المعدنية والزيوت األساسية ومعالجة
بالبرافين .استكماال للتجربة ،يتم تنفيذ مساج لليد والذراع باستخدام زبدة الجسم المرطبة والملطفة للجلد.

المانيكير الكالسيكي –  45دقيقة

أليدي سارة
قم بتجميل يديك من خالل هذه المعالجة الكالسيكية التي تتضمن تقشيرا وتدليكا لليد وعناية باألظافر واستخدام لمادة
الصقل (أو صقل األظافر).

العناية الكالسيكية باليد للرجال –  45دقيقة

ملطف
يتخلل هذه المعالجة التي تعد طريقة صحية للمانيكير التقليدي تقشير لليد واستعمال لزيت األظافر ونقع لليد بالمعادن
والزيوت األساسية ومساج لليد بزبدة الجسم الملطفة -وتبرز هذه التجربة خط منتجات الطاقة الخاص بويلو ستريم سبا.

8/31/11 2:15:41 PM

8073_CAI WS_BRO-TXT AR_FA.indd 14

منتجع ويلو ستريم سبا الصحي

15

خدمات إزالة الشعر بالشمع
تتوفر هذه الخدمات حسب الطلب.

المنتجات
منتجات الطاقة من ويلو ستريم

خليط غني بالزنجبيل وعشبة الليمون والزيوت األساسية من خشب الصندل يمنح األساس لمنتجاتنا المدعمة للطاقة،
والتي تعد تكملة مثالية ألي من معالجات السبا.

الغوثيرم

هي مجموعة من المنتجات البحرية من فرنسا تستخدم مستخلصات الطحالب البحرية والمكونات البحرية األخرى
للمساعدة في تجديد نشاط الجلد وتغذيته.

تعزيز تجربة السبا الخاصة بك
الوصول إلى المنتجع وآداب التعامل

ننصحك بالوصول  45دقيقة قبل موعدك المقرر أول مرة .فهذا يمنح الوقت للتعرف على المرافق واالسترخاء قبل
معالجاتك .يرجى العلم بأن جميع المعالجات تنتهي في الوقت المحدد ،بغض النظر عن زمن البدء .يرجى ترك
المجوهرات واألشياء النفيسة األخرى في خزنة غرفتك أو خزنة الفندق.

تجارب السبا

تستمر تجارب منتجع ويلو ستريم سبا ساعة على األقل .ونود أن تقضي ما يلزمك من وقت لتجديد طاقتك.

بيئة السبا

يعتبر ويلو ستريم مالذا للبالغين .ويجب أن يكون عمر الضيف  18عاما أو أكثر .من أجل طمأنينتك وخصوصيتك ،يمنع
استخدام الهواتف الخلوية وأجهزة البالكبيري واألجهزة اإللكترونية األخرى .إذا كنت ترغب باستقبال الرسائل خالل
وقتك معنا ،يرجى إبالغ موظفينا وسوف يسرنا مساعدتك.
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الحجوزات

يرجى االتصال على الرقم .+202 246 19636
حتى نلبي رغباتك ،ننصح بالحجوزات المسبقة .لحجز موعدك ،يرجى االتصال بمنسقي تجارب السبا المتمرسين قبل
وصولك إلى الفندق؛ وسوف يسرهم مساعدتك في اختيار المعالجات التي تلبي متطلباتك الشخصية .وبالطبع نحن
نرحب بأية استفسارات.

اإللغاء

إذا تعين عليك تغيير زمن أي موعد سبا أو إلغاؤه ،يرجى إبالغ المنتجع قبل أربع ساعات لتجنب فرض الرسوم على
الخدمة .يتطلب إلغاء أي من الباقات قبل  24ساعة.

ساعات العمل

مرافق السبا 6:30 :صباحا إلى  10:30مساءا
مركز اللياقة 6:30 :صباحا إلى  10مساءا
مواعيد السبا 9 :صباحا إلى  10مساءا
مواعيد الصالون 9 :صباحا إلى  10مساءا
المسابح 7 :صباحا إلى غروب الشمس

المسائل الصحية

يرجى إطالعنا على أية ظروف صحية عند الحجز (مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والحساسيات والحمل).
ال ننصح بتناول الكحول قبل معالجات السبا أو أثناءها أو بعدها مباشرة .سوف يطلب منك كذلك تعبئة نموذج التاريخ
الطبي حال الوصول ،بحيث نتمكن من تخصيص تجربتك وفق احتياجاتك.

مالبس السبا

سوف تحصل على ثوب وشبشب الرتدائها بين المعالجات ،إضافة لخزانة لحفظ ممتلكاتك الشخصية .يتمتع معالجونا
بتدريب عالي وهم متمرسون في تفصيل اإلجراءات لتزويدك بالخصوصية الكاملة؛ لكن لراحتك ،يمكنك ارتداء
المالبس الداخلية أثناء المعالجات .واحتراما للثقافة المحلية ،يجب ارتداء بدلة السباحة لالستمتاع بمرافق السبا
العامة (مثل غرفة البخار).

8/31/11 2:15:41 PM

8073_CAI WS_BRO-TXT AR_FA.indd 16

