
OPENING TIMES

Sunday– Thursday 9am to 8pm, Friday – Saturday 9am to 10pm.

Ola spa facilities are available to all hotel guests who are of 18 years of age or older. Individuals, who are pregnant, have 
disabilities, allergies or any health concerns are still welcome to use the spa but should notify the reception upon booking to ensure the 
appropriate therapist and service can be recommended.

ACCESSIBILITY

CANCELLATION POLICY

If you must cancel or reschedule your appointment, we request at least 5 hours’ advanced notice allowing us to offer the time to other 
guests. The spa reserves the right to refuse bookings for guests who repeatedly fail to arrive for the appointment scheduled.

ARRIVALS AT THE SPA

All guests will be asked to fill out a consultation form prior to the commencement of the spa treatment. Please arrive at least 15 minutes 
prior to your scheduled appointment time to begin the relaxation experience. 

LATE ARRIVAL

If you arrive late for your appointment, you will receive the best treatment possible within the remaining appointment time. It may be 
necessary to decrease your time with respect for the next appointment. Please note that full treatment costs will apply.

SPA ETIQUETTE

Our spa’s environment is one of relaxation and tranquility, for this reason we kindly request that all cell phones be switched off or in silent 
mode and we kindly ask you to speak in a soft voice. In order to protect the modesty of our guests, photography is not permitted in any 
area where others may be undressing or disrobed.

Spa Practice

إذا كان عليــك إلغــاء أو إعــادة جدولــة موعــدك، فإننــا نطلــب إشــعاراً مســبًقا بمــدة 5 ســاعات علــى األقــل، ممــا سيســمح لنــا بتقديــم الوقــت للزبائــن اآلخريــن. 
يحتفظ المنتجع الصحي بالحق يف رفض الحجوزات للضيوف الذين يخلفون الموعد مراًرا وتكراًرا.
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سُيطلب من جميع الضيوف/ الزوار ملء استمارة قبل بدء عالج السبا.
يرجى الوصول قبل 15 دقيقة على األقل من الموعد المحدد لبدء تجربة االسترخاء.
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إذا وصلــت متأخــًرا عــن موعــدك، فســتتلقى أفضــل عــالج ممكــن يف غضــون وقــت الموعــد المتبقــي. قــد يكــون مــن الضــروري تقليــل وقتــك مــع احتــرام المــوعد 
التايل. يرجى مالحظة أن تكاليف العالج الكاملة ستطبق.
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بيئــة المنتجــع الصحــي لدينــا هــي بيئــة لالســترخاء والهــدوء، ولهــذا الســبب نطلــب التفضــل بإيقــاف تشــغيل جميــع الهواتــف المحمولــة أو تفعيــل وضــع الصامــت،  
كمــا نطلــب منــك التحــدث بصــوت منخفــض مــن أجــل راحــة وهــدوء أكبــر لكــم وللــزوار أيضــاً، كمــا يمنــع التصويــر الفوتوغــرايف يف أي منطقــة قــد يقــوم فيهــا الــزوار 

بنزع مالبسهم.
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األحد - الخميس 9 صباحاً حتى 8 مساًء، الجمعة - السبت 9 صباحاً حتى 10 مساًء.
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مرافــق Ola Spa متوافــرة لجميــع نــزالء الفنــدق والذيــن تبلــغ أعمارهــم 18 عامــاً أو أكبــر. كمــا نرحــب بالســيدات الحوامــل أو الذيــن يعانــون مــن إعاقــات أو 
حساســية أو أي مخــاوف صحيــة الســتخدام المنتجــع الصحــي، ولكــن يجــب عليهــم إخطــار مكتــب االســتقبال عنــد الحجــز لضمــان إمكانيــة التوصيــة بالمعالــجة 

والخدمة المناسبين.
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Sharing Polynesian

Ola Spa is a unique haven of tranquility and stillness, nestled in the heart of Lapita, Dubai Parks and Resorts.

Ola, meaning life, health and wellbeing, is our spa - a true Polynesian sanctuary that allows you to escape from the stresses of 

your day with soothing and relaxing treatments.

Incorporating the perfect design, ambience and harmonious surroundings, Ola Spa allows you to rediscover harmony, 

relaxation and inner peace.

Ola Spa features a traditional Moroccan Hammam treatment room offering an array of both modern and ancient healing 

practices. Elegant single and couple’s treatment rooms feature a comprehensive treatment menu inspired by traditional 

Polynesian techniques. Each therapy ritual is tailored perfectly to your needs in our eleven exquisitely appointed, private 

treatment rooms.

Complete your spa experience by unwinding in our Wellness areas for a therapeutic post thermal experience with dedicated 

men’s and women’s relaxation lounges, aromatherapy steam rooms, saunas, vitality pools and ice fountains. Discover the 

wonders of holistic and peaceful pampering at Ola Spa - the ultimate venue for relaxation and wellness specially created with 

you in mind.
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يعــّد أوال ســبا مــالذاً فريــداً مــن الهــدوء والّســكون يف قلــب منتجــع البيتــا، وتعنــي كلمــة "أوال" الحيــاة والّصحــة والرفاهيــة، إن عالجاتنا المســتوحاة من 

جــزر المحيــط الهــادئ تتيــح لــك الراحــة وتمكنــك مــن الهــروب مــن ضغوطــك اليوميــة. فهــي تدمــج التصميــم المثــايل باألجــواء الفخمــة المتناغــمة 

لتمكنك من االسترخاء والشعور بالسالم الداخلي.

يتميــز أوال ســبا بغرفــة عــالج الحمــام المغــريب حيــث نقــدم فيهــا مجموعــة مــن ممارســات العــالج الحديثــة والقديمــة. كمــا أن الغــرف الفــردية 

والمزدوجة مزودة بقائمة عالجات شاملة مستوحاة من التقنيات التقليدية لجزر المحيط الهادي.

صمــم كل عــالج بعنايــة فائقــة ليلبــي احتياجاتــك مــن خــالل أحــد عشــرة غرفــة خاصــة مجهــزة بشــكل مثايل. كما يمكنــك إكمال هذه التجربــة الفريدة 

يف حجرات االسترخاء الخاصة المزودة بصاالت للرجال والنساء، غرف بخار، ساونا، مسابح حيوية، ونوافير الجليد. 

اكتشف عجائب عالجات المساج لتنعم بسالم واسترخاء ال مثيل له. 



CLASSIC MASSAGES

FACIALS

CLEANFORMANCE HEALTHY GLOW

This Pre-& Probiotic treatment, powered with red maple bark extract immediately 
increases moisture levels in the skin, with long- lasting results and instantly creates a 
glowing, healthy-looking complexion, with this expert facial that is customized to suit 
your individual needs.

SKINOVAGE VITALISING for MEN FACIAL 

A facial for men who wish to relieve signs of tiredness and equalize the skin’s moisture 
balance.
This intensive care treatment is specifically designed for men who wish to have 
a cleaner and fresher complexion. The therapy detoxifies your skin, reduces 
fine lines and leaves your skin feeling hydrated.

HYDRA CELLULAR BOOSTER FACIAL

Experience BABOR’s iconic Bi-Phase Ritual, followed by the most intensive form of 
beauty therapy. With highly concentrated natural active ingredients tailored to your 
skin type, this intensive ampoule treatment immediately produces visible results you can 
see and feel. 

60 MINS | 450 AED

60 MINS | 400 AED

75 MINS | 620 AED

DEEP CLEANSING FACIAL 75 MINS | 710 AED

Turn back the clock and unlock the natural anti-aging mechanisms your skin. This 
treatment will provide incredible luminosity and radiance while increasing cell turn over 
and triggering the slowdown of chronical aging process revealing a perfect, ageless 
complexion. 

Upgrade your facial treatment by adding 30 min De-Stress back massage

 for only 100 AED.

SPECIALISED MASSAGES 

LAPITA AUTOGRAPH RITUAL

Experience Polynesia through the exotic sensorial spa ritual, inspired by the four 
beautiful islands hidden the heart of Pacific Ocean. Starts with full body scrub 
following by full body massage. This luxurious full body treatment takes you to an 
exotic journey of discovery, through the Polynesian islands of Taha’a, Manihi, Bora 
Bora, and Raiatea.

HAMMAM ESCAPE

This traditional Hammam treatment includes black soap application and full body 
exfoliation that leaves your skin naturally nourished.

BODY SCRUB

75 MINS | 640 AED

60 MINS | 450 AED

45 MINS | 300 AED

This detoxifying full body exfoliation removes dead skin cells and increases 
microcirculation that will leave your skin smooth and intensely purified.

60 MINS 380 AED | 90 MINS 550 AED

LOMI LOMI AUTOGRAPH MASSAGE 

60 MINS 380 AED | 90 MINS 550 AED

Lomi Lomi massage is used by Hawaiian healers as a holistic tool with traditions dating 
back to the Polynesian island’s first settlers. Lomi Lomi works with the muscle gently and 
deeply with continuous flowing movements that calm the senses, reminiscent of ocean 
waves. Our Lomi Lomi massage is carried out on areas of your body, which our rolled 
using the therapists arm form the wrist to elbow. 

SWEDISH MASSAGE 60 MINS 380 AED | 90 MINS 550 AED

This relaxing massage strengthens the connection between the body and the spirit and 
will allow you to restore your sense of well-being. The technique used in this traditional 
Polynesian massage have been passed down from generation to generation and will 
give you a touch of French Polynesian spirit.

HOT STONE MASSAGE 75 MINS | 500 AED

This stimulating massage combines warm basalt stones penetrate deep into muscular 
tensions to energize and invigorate the body. The heat and texture combined with 
powerful movements will melt your tension away.

AROMATHERAPY MASSAGE

A timeless full body massage using long, flowing strokes to promote relaxation. Free 
the body from all its tensions with a classic stress relieving massage using medium 
pressure techniques. This treatment improves circulation, relieve stiff, light, fatigue 
muscles and joints, and promotes an over-all sense of wellbeing.

THAI MASSAGE 60 MINS 400 AED | 90 MINS 600 AED

Traditional Thai massage uses no oils. An ancient massage combines gentle body 
rocking, deep stretching movements and firm acupressure techniques relying on the use 
of palms, elbows, and thumbs. This massage will improve your flexibility, stimulate 
blood circulation and increase vitality. 

DEEP TISSUE MASSAGE 60 MINS 400 AED | 90 MINS 600 AED

This is an experience recommended for tense, knotted and painful muscle areas. Using 
a variety of muscle release techniques with strong pressure, the therapist will work 
within your pain threshold to release and relax tension. Ease your muscle pain and 
re-awaken your senses with this deep oil-based treatment. 

MUM TO BE 60 MINS 400 AED | 90 MINS 600 AED

This stimulating massage combines warm basalt stones penetrate deep into muscular 
tensions to energize and invigorate the body. The heat and texture combined with 
powerful movements will melt your tension away.

ESCAPE FOR TWO 60 MINS  750AED | 90 MINS 1000 AED

Relax and unwind with your loved one by your side as you both enjoy our Autograph 
massages with a choice of Lomi Lomi, Swedish and Aromatherapy Massage. In our 
romantic and intimate couple room.

(Hawaiian massage)

DE-STRESS BACK MASSAGE

Prepare to unwind as we begin and end this treatment focusing on breathing and 
working on the key stress relieving points of the back. This 30 min to wellbeing 
treatment harnesses the very best massage techniques featuring Deep Tissue and 
trigger point work. 

ENERGISING FOOT TREATMENT 

This foot treatment revives both your mental and physical wellbeing, leaving your legs 
and feet feeling recharged and your mind feeling calm and relaxed.

EXPRESS FACIAL 

30 MINS | 200 AED

30 MINS | 200 AED

30 MINS | 275 AED

This is the perfect express facial treatment for people on the go. An instant 
radiance-boosting facial that awakens dull complexions in 30mins flat and is suitable 
for all skin types.

EXPRESS TREATMENTS
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60 دقيقة بـ 380 درهم | 90 دقيقة بـ 550 درهم

يســتخدم معالجــو جــزر هــاواي أداة لومــي كوســيلة تقليديــة تعــود إىل ســكان جــزر المحيــط الهــادي 
األوائــل. تتحــرك لومــي لومــي علــى العضــالت بلطــف وعمــق فائــق بتدفــق مســتمر شــبيه بأمــواج 
البحــر لتهدئــة الحــواس، نقــوم بتدليــك مناطــق جســمك باســتخدام ذراع المعالــج مــن الرســغ إىل 

الكوع وتدويرها على جسدك.
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هــذا التدليــك المريــح يقــوم بتقويــة الروابــط مــا بيــن العقــل والــروح ويمكنــك مــن اســتعادة شــغفك 
وإحساســك بالصحــة. التقنيــة المســتخدمة يف هــذا المســاج قــد توارثتهــا األجيــال لتعطيــك روح اللمــسة 

الفرنسية البولينيزية.
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ُيســتخدم يف هــذا التدليــك الُمحفــز أحجــار البازلــت الدافئــة، والتــي تتغلغــل يف أعمــاق األوتــار العضــلية 
لتحفيــز الجســم وتنشــيطه. ســتعمل الحــرارة مــع ملمــس الحجــر باالندمــاج مــع الحــركات القويــة علــى 

تخفيف التوتر الذي تشعر به إىل أن يتالشى.
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تدليــك مســتمر لكامــل الجســم باســتخدام ضربــات طويلــة ومتدفقــة لتعزيــز االســترخاء. ومــع اســتخدام 
تقنيــة التدليــك الكالســيكي والضغــط المتوســط ســوف يتحــرر جســمك مــن التوتــر. هــذا العــالج ينــشط 
الــدورة الدمويــة، يخفــف مــن التيبــس واإلجهــاد ولمعــة اإلرهــاق يف كل مــن العضــالت والمفاصــل، كما 

يعزز الشعور العام بالصحة.
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ال يتــم اســتخدام الزيــوت يف المســاج التايلنــدي التقليــدي. يجمــع التدليــك القديــم بيــن هــز الجــسم 
اللطيــف وحــركات الشــد العميقــة وتقنيــات العــالج بالضغــط التــي تعتمــد علــى اســتخدام راحــة اليــد 
والمرفقيــن واإلبهــام. هــذا التدليــك ســيؤدي إىل تحســين مرونتــك وتنشــيط الــدورة الدمويــة وزيــادة 

الحيوية.
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يوصــى بهــذه التقنيــة لعــالج مناطــق العضــالت المعقــودة والمؤلمــة. باســتخدام مجموعــة متنوعــة من 
تقنيــات تحريــر العضــالت مــع الضغــط القــوي، ســيعمل المعالــج ضمــن عتبــة األلــم لتحريــر التــوتر 
وتخفيفــه. مــن خــالل هــذا العــالج العميــق القائــم علــى الزيــت يمكنــك تخفيــف آالم عضالتــك وإيقاظ 

حواسك.
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نســتخدم يف هــذا المســاج مزيــج خــاص تــم اختيــاره بعنايــة مكــون مــن الزيــوت الطبيعيــة ليكــون آمنــا 
للحوامــل، حيــث يوفــر هــذا التدليــك راحــة ودئف خــالل فتــرة مــا قبــل الــوالدة. يبــدأ هــذا العــالج مــن أعلى 
إىل إصبــع القــدم بتوجيــه وعنايــة خاصــة للحمــل ويتضمــن تقشــيًرا مريًحــا للظهــر للمســاعدة يف تحســين 

مزاجك، يليه التدليك الخاص باألمهات الحوامل. 
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اســترِخ مــع مــن تحــب وهــو بجانبــك، حيــث يســتمتع كالكمــا بتدليــك مــن طقــوس المســاج الـــسويدي 
ولومي لومي يف غرفة الزوجين الرومانسية.
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زيــادة  القبقــب األحمــر، يعمــل علــى  المســتخلصة مــن لحــاء  النباتيــة  باألليــاف  المعــزز  العــالج  هــذا 
مســتويات الرطوبــة يف البشــرة بنتائــج طويلــة األمــد ليعطــي علــى الفــور مظهــر مشــرق لبشــرة متألــقة 

وصحية، مع هذا العالج المتخصص سوف تحصل على ما تحتاجه بشرتك تماماً. 
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إجــراء خــاص ببشــرة الرجــال الذيــن يرغبــون بتخفيــف عالمــات التعــب والحصــول علــى بشــرة متوازنــة 
الرطوبــة. تــم تصميــم هــذا العــالج بعنايــة مركــزة لتمكنــك مــن الحصــول علــى بشــرة نضــرة ونظيفــة، 

حيث يزيل السموم من بشرتك ويقلل الخطوط الدقيقة ويجعل بشرتك تشعر بالترطيب. 

قم بإضافة مساج الظهر DE-Stress  لمدة 30 دقيقة مقابل 100 درهم فقط.
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اســتمتع بعــالج مميــز مكــون مــن مرحلتيــن مــن التنظيــف مــن ماركــة بابــور، وتتبعهــا مرحلــة عــالج 
تجميلــي مكثــف. مــع المكونــات النشــطة الطبيعيــة عاليــة التركيــز المصممــة لنــوع بشــرتك، يقــدم لــك 

هذا العالج المكثف نتائج ملموسة يمكنك رؤيتها والشعور بها.

£����75 دقيقة | 710 درهمא�	�¢�¡ א

ســتعود بالزمــن إىل الــوراء وتلمــس تأثيــر التقنيــات المضــادة للشــيخوخة علــى بشــرتك. ســيوفر هــذا 
العــالج لمعانــاً وإشــراقا وزيــادة يف اســتقالب خاليــا البشــرة وتأخيــر يف عالمــات الشــيخوخة لتعطيك 

بشرة مثالية دائمة الشباب.

¤�����א� א

75 دقيقة | 640 درهم ��	א �����א� � ¨�©
الغريبــة،  الروحيــة  الصحــي  المنتجــع  طقــوس  خــالل  مــن  ستعيشــها  خاصــة  بولينيزيــة  تجربــة 
والمســتوحاة مــن الجــزر األربــع الجميلــة المخفيــة لقلــب المحيــط الهــادئ.  تبــدأ بتقشــير كامــل يتبعــه 
تدليــك كامــل للجســم. يأخــذك هــذا العــالج الكامــل الفاخــر إىل رحلــة اكتشــاف غريبــة عبــر جــزر المحــيط 

الهادئ.

60 دقيقة | 450 درهم  �����	�א���אª א
يتضمــن عــالج الحمــام التقليــدي هــذا اســتخدام الصابــون األســود وتقشــير الجســم بالكامــل ليتــرك 

بشرتك رطبة بشكل طبيعي.

45 دقيقة | 300 درهم  «������� א
يزيــل هــذا التقشــير الكامــل للجســم الســموم وخاليــا الجلــد الميتــة ويزيــد مــن قابليــة تنشــيط الــدورة 

الدموية ليترك بشرتك ناعمة ونقية بشكل كامل.

¬��	��א��א� א

��	�30 دقيقة | 200 درهم�א� א�¢®� �§א�� א

التقنيــة الرئيســية يف هــذا العــالج هــي التركيــز علــى التنفــس والعمــل علــى تدليــك نقــاط تخفــيف 
الضغــط الرئيســية يف الظهــر. مــن خــالل 30 دقيقــة مــن أفضــل أســاليب التدليــك نركــز فيهــا عــلى 

األنسجة العميقة ونحفز فيها نقطة الزناد.

ª����30 دقيقة | 200 درهم��� ���¦ 

ينعــش عــالج القــدم كالً مــن صحتــك العقليــة والجســدية، حيــث يشــعرك بتجــدد ســاقيك وقدمــيك 
ويمنح عقلك الهدوء واالسترخاء.

¯���30 دقيقة | 275 درهم��� א����¥ א

يعتبــر هــذا النــوع الســريع مــن عالجــات البشــرة مثاليــاً لألشــخاص أثنــاء التنقــل. فهــو إجــراء معــزز 
لإلشراق الفوري يوقظ البشرة الباهتة خالل 30 دقيقة وهو مناسب لجميع أنواع البشرة.

�����א����א� א


