منتجعك البولينيزي الفاخر

منتجعك البولينيزي الفاخر
يوفر منتجع «أوال سبا» مالذًا ساحرًا ينعم بالسكينة والصفاء ،متربعًا في أحضان فندق
البيتا وسط منتزهات مجمع دبي باركس آند ريزورتس.
يمثل منتجع «أوال» – التي تعني الحياة والرفاهية بلغة جزر الهاواي – معتزال ً بولينيزيًا
حقيقيًا يتيح لك مالذًا يريحك من اإلجهاد ويبتعد بك عن هموم العمل اليومية من خالل
ما يوفره من عالجات االسترخاء المريحة .منتجع «أوال سبا» وجهتك المثلى للترفيه عن
الجسم والعقل والحواس.
يجمع منتجع «أوال سبا» بين التصميم الرائع واألجواء الساحرة والمحيط المنسجم
ليتيح لك فرصة استكشاف معان جديدة للتناغم واالسترخاء والسكينة الداخلية.
ويوفر منتجع «أوال سبا» غرفة عالج على طراز الحمام المغربي العريق تقدم تشكيلة
من ممارسات العالج الحديثة والتقليدية .وتوفر غرف المعالجة الفردية والزوجية
الفاخرة قائمة عالجات شاملة مستوحاة من أساليب العالج البولينيزية العريقة .ويتم
تصميم كل طقس من طقوس العالج تصميمًا مثاليًا يلبي حاجاتك الخاصة في غرف
العالج الخصوصية اإلحدى عشر المجهزة بأفخم التجهيزات .وال يفوتنك تتويج تجربتك
المنتجعية الفاخرة بالترويح عن نفسك في أحد مرافق الصحة واللياقة لتنعم بطقوس
عالجية بعد العالجات الحرارية في ردهات مخصصة لالسترخاء وغرف البخار مع العالج
بالزيوت العطرية وحمامات الساونا ومسابح فيتاليتي ونوافير ثلجية ،كلها توفر
أماكن منفصلة للرجال والنساء .واكتشف فنون الدالل المتكامل وروائع السكينة
في منتجع «أوال سبا» – مقصدك األمثل لالسترخاء والرفاهية الصحية المصممة
بأسلوب يأخذ حاجاتك الخاصة في الحسبان.

رحلتك إلى أجواء جزر بولينيزيا في فندق البيتا
مساج لومي لومي أوتوغراف (مساج هاواي)

 60دقيقة

يســتخدم معالجــو جــزر هــاواي مســاج لومــي لومــي كطريقــة عــاج متكاملــة تعــود
تقاليدهــا إلــى أوائــل المســتوطنين فــي جــزر بولينيزيــا .ويعمــل مســاج لومــي لومــي علــى
تمريــن العضــات تمرينــً لطيفــً وعميقــً بسلســلة مــن الحــركات المتدفقــة كأمــواج البحــر،
ممــا يمنــح الحــواس الراحــة والســكينة .ويقــوم المعالــج بتطبيــق مســاج لومــي لومــي مــن
خــال تمليــس الجســم بحــركات متموجــة باســتخدام ذراعــه مــن الرســغ إلــى المرفــق.

مساج تورومي (مساج تاهيتي)

 60دقيقة

يقــوي هــذا المســاج الباعــث علــى االســترخاء العالقــة بيــن الــروح والجســد ويســاعدك فــي
اســتعادة اإلحســاس بالصحــة والســعادة .وقــد تــوارث المعالجــون األســاليب المســتخدمة فــي
هــذا العــاج العريــق جيـاً عــن جيــل ،وتشــعر عنــد إجرائــه بلمســات روح جــزر بولينيزيــا الفرنســية.

مساج بوهاكو (مساج ساموا)

 75دقيقة

يجمــع هــذا المســاج المثيــر لألحاســيس بيــن حجــارة البازلــت المدفــأة وزيــت المونــوي الــذي
يتغلغــل إلــى أعمــاق األوتــار العضليــة ليضــخ الطاقــة فــي الجســم ويجــدد نشــاطه .وبفضــل
حــرارة حجــر البازلــت وقوامــه المميــز ،مــع حــركات المســاج القويــة ،ستشــعر بذوبــان التوتــر
واإلجهــاد وخروجهمــا االنســيابي مــن جســمك.

عالج الوجه ماونا أوتوغراف

 75دقيقة

يســتلهم هــذا العــاج الفريــد مبادئــه مــن التقاليــد البولينيزيــة بأســلوب يــروي البشــرة ويضفي
مشــاعر االســترخاء علــى الجســم والعقل.

عالج بشرة الوجه فاهينيه

 90دقيقة

إرواء عميــق للبشــرة وتجديــد تــام لحيويتهــا ،وتلييــن للجســم علــى إيقــاع مســاج تويبونــوس
الــذي يمنــح الرقبــة شــعورًا باالســترخاء مــع مســاج دافــئ للكتفيــن.

عالج البيتا أوتوغراف ريتشوال

 90دقيقة

اســتمتع بتجربــة األجــواء البولينيزيــة مــن خــال عــاج منتجعــي بطقــوس عجيبــة توقــظ
الحــواس ،مســتلهم مــن عــادات وأعــراف أربــع مــن أجمــل الجــزر البولينيزيــة القابعــة وســط
المحيــط الهــادئ ،حيــث يأخــذك هــذا العــاج الفاخــر للجســم بأكملــه فــي رحلــة عجائبيــة مــن
االستكشــاف بيــن مجاهيــل جــزر تاهــا ومانيهــي وبــورا بــورا وراياتيــا البولينيزيــة.

عالج لومي لومي مع الحمام المغربي

SLEEP TREATMENT

 90دقيقة

عــاج يجمــع بيــن الثقافتيــن العربيــة والبولينيزيــة ،حيــث تبــدأ بتجربــة الحمــام المغربــي العريــق
الــذي يغمــر جســمك بالمــاء الدافــئ مــع أفخــر أنــواع الصابــون الــذي يطهــر البشــرة ويفتــح
مســامها ،ويتبــع ذلــك تقشــير بشــرة لكامــل الجســم .ثــم يتــوج ذلــك بالمســاج العالجــي
المســتوحى مــن الطقــوس البولينيزيــة العريقــة ،والــذي يجمــع بيــن حــركات المســاج الرقيقــة
والطويلة باســتخدام الســاعد لمســاعدة الجســم على االســترخاء والشــعور بالصحة واالبتهاج.

عالجات الوجه
				
العالج المخصص

 60دقيقة

عــاج مخصــص حســب حاجــة الوجــه يضمــن الحصــول علــى نتائــج ملموســة وفعالــة
لكافــة أنــواع البشــرة
دللــي بشــرتك بهــذا العــاج الــذي ينقــي البشــرة ويرويهــا ويمنحهــا النعومــة والنضــارة
ويصمــم بمــا يناســب حاجــات بشــرتك الخاصــة.

			
عالج أوشن لوجه الرجال

 60دقيقة

عــاج وجــه للرجــال الراغبيــن بالتخلــص مــن عالمــات التعــب واإلرهــاق وإعطــاء البشــرة
رطوبــة متوازنــة.
صمــم هــذا العــاج المكثــف تحديـدًا للرجــال الراغبيــن بالحصــول علــى بشــرة أكثــر نقــاوة
ونضــارة .إذا يخلــص هــذا العــاج البشــرة مــن الســموم ويقلــل ظهــور التجاعيــد الدقيقــة
ويضفــي علــى البشــرة شــعورًا باالرتــواء.

عالج إم-سوتيك رينوفيشن راديكال

				
كوالجين مارين

يمنــح البشــرة دفعــة قويــة مــن الكوالجيــن فيعطــي نتائــج فوريــة مقاومــة لعالمــات
الشــيخوخة.
يعطــي هــذا العــاج بشــرتك مــا تحتــاج إليــه مــن الكوالجيــن ،كمــا ينشــط إفرازهــا الذاتــي
للكوالجيــن ممــا يضفــي انســيابية علــى قســماتها ويرطبهــا ويجعلهــا مشــرقة و ناعمــة
كالحرير.

		
عالج الوجه هيالورونيك سموث أند فيل

 60دقيقة

عــاج تمليــس وشــد للبشــرة للتخلــص مــن عالمــات الشــيخوخة مصمــم للحــد مــن
ظهــور التجاعيــد
يقــدم هــذا العــاج الفريــد المقــاوم لمظاهــر الشــيخوخة للبشــرة حمــض الهيالورونيــك
كمــا يعــزز إفرازهــا الطبيعــي لــه .وهــو مــا يعيــد للبشــرة نضارتهــا وكثافتهــا الطبيعيــة
ويضفــي عليهــا طــراوة وليونــة.

 60دقيقة

يلبــي هــذا العــاج المســجل ببــراءة اختــراع المتطلبــات العالجيــة لكافــة أنــواع بشــرة
الوجــه وحاالتهــا الشــاذة للحصــول علــى بشــرة أكثــر نعومــة ونضــارة وتوازنــً.
صمــم هــذا العــاج اإلبداعــي المرتكــز علــى النتائــج تصميمــً يســتهدف عيــوب بشــرة
الوجــه كالشــوائب والبقــع والنــدوب وتوســع المســامات وعــدم اتســاق لــون البشــرة،
وتعمــل مكونــات هــذا العــاج ،التــي تشــمل بيــور ماريــن ميزوليفــت ونيــو اســكين،
علــى التغلغــل إلــى أعمــق طبقــات البشــرة ،ليرتقــي بمالمحهــا وخصائصهــا بشــكل
واضــح وملمــوس.

		
عالج الوجه سيليكوم سوبر ليفت

75دقيقة

عالج رائع للبشرة يضفي عليها إشراقًا وبهاءًا.
يضفــي هــذا العــاج علــى البشــرة إشــراقًا ونعومــة ويقلــل مــن عــدم التناغــم فــي لــون
البشــرة ،كمــا يحــد مــن ظهــور عالمــات التبــغ والمســامات فــي البشــرة فيمنــح البشــرة
مظه ـرًا أكثــر شــبابًا وتألقــً.

 75دقيقة

عــاج فائــق لشــد الوجــه يمكنــك مــن تحــدي الزمــن ،وقــد صمــم لمقاومــة فقــدان
البشــرة الكتنازهــا كمــا يقــاوم بــروز التجاعيــد.
يضفــي هــذا العــاج علــى البشــرة قوامــً مكتنـزًا وأكثــر ليونــة إضافــة إلــى صقــل التجاعيد
العميقــة ،فيمنــح البشــرة إشــراقًا متأللئــً وقوامــً غضــً مــع إخفــاء التجاعيــد البــارزة.

				
عالج إكسبشن ألتيميت

			
عالج برايتينينغ

 60دقيقة

العالج الفائق لمقاومة كل مالمح الشيخوخة وحاالت النقص الهرمونية.

 90دقيقة

يــؤدي هــذا العــاج الفاخــر إلــى شــد الوجــه بطريقــة طبيعيــة وتمليــس التجاعيــد وإعــادة
تحديــد مالمــح الوجــه وتوزيــع الكتــل المترهلــة ،فتســتعيد بشــرة الوجــه نضارتهــا
وكثافتهــا وتناســق ألوانهــا ،فتحصليــن علــى نتائــج واضحــة مــن أول جلســة.

عالجات الرفاهية الصحية
عالج النوم			

 60دقيقة

هنــا تدخليــن غرفــة تفــوح بعــق عطــر ترانكويليتــي ،وهــو عبــارة عــن مزيــج فريــد مــن 19
زيتــً مــن أنقــى الزيــوت العطريــة التــي تجعلــك تغطيــن فــي نــوم عميــق .ويبــدأ العــاج
بتمريــن تأمــل هــادئ وموجــه ثــم عــاج تدليــك القدميــن وتماريــن للتنفــس .وخــال
المعالجــة نــرش كامــل الجســم بزيــت إنتنســيف اســكين تريتمنــت كانــدل ،مــع التركيــز
علــى نقــاط إخــراج التوتــر الرئيســية .فاســتعدي كــي تهيمــي فــي حالــة مــن منتهــى
 90/60دقيقة
		
مساج االسترخاء
الســعادة ،واســتعدي لليلــة مــن النــوم العميــق.
مســاج رائــع لكامــل الجســم تســتخدم فيــه التمســيدات الطويلــة المتدفقــة لتعزيــز
الشــعور االســترخاء ،وتحريــر الجســم مــن كل مشــاعر التوتــر مــن خــال مســاج
 60دقيقة
			
عالج التخلص من التوتر واإلجهاد
كالســيكي مزيــل لإلجهــاد تســتخدم فيــه تقنيــات الضغــط المتوســط .ويســاعد هــذا
يوفــر عطــر ريــل الكجــوري ،المتضمــن عطــر الخزامــى والياســمين وخشــب الــورد
العــاج فــي تنشــيط الــدورة الدمويــة وإراحــة العضــات والمفاصــل مــن التصلــب والشــد
البرازيلــي ،أجــواء تريــح مــن التوتــر واإلجهــاد مــن لحظــة دخــول الغرفــة يليهــا تمريــن تأمــل
والتعــب وإعطــاء الجســم شــعورًا عامــً بالراحــة والهنــاء.
هــادئ وموجــه ثــم عــاج تدليــك القدميــن وتماريــن للتنفــس .وخــال المعالجــة نــرش

عالجات المساجات العالمية

كامــل الجســم بزيــت إنتنســيف اســكين تريتمنــت كانــدل ترافقــه تقنيــات شياتســو
وكرانيــا والمســاج التايلنــدي والعمــل علــى النقــاط التحفيزيــة .يســاعد هــذا العــاج فــي
تهدئــة الحــواس واســتعادة حيويــة العقــل والجســم والــروح معــً.

				
عالج إنرجايز لتجديد الطاقة

 60دقيقة

يبــدأ هــذا العــاج ،الــذي تســتخدم فيــه أســاليب تغييــر درجــات الحــرارة وســرعة اللمســات،
بعمليــة فــرك الجســم التــي يســتخدم فيهــا النعنــع البــري والمندريــن .ثــم تلــف البشــرة
كلهــا بغــاف مــن صلصــال كريمــي منشــط للطاقــة ،مــع االســتمتاع بمســاج لنقــاط
الضغــط فــي الوجــه وفــروة الــرأس إضافــة إلــى أســاليب التدليــك االنعكاســي التخصصيــة
للقدميــن .فتجديــن حواســك وقــد اســتيقظت أتــم االســتيقاظ وجســمك وعقلــك وقــد دب
فيهمــا فيــض مــن الطاقــة والحيويــة الطبيعيــة.

				
عالج السعادة

 60دقيقة

يبــدأ هــذا العــاج بجلســة تأمــل موجهــة باســتخدام مزيــج مــن ســبعة زيــوت مــن أنقــى
الزيــوت العطريــة تضــم زيــت زهــر البرتقــال األبيــض والميمــوزا والليمــون ،يليهــا جلســة
تدليــك ريفلكســولوجي للقدميــن وتماريــن تنفســية مصممــة لتحســين المــزاج .كمــا
يتــم تقشــير البشــرة تقشــيرًا خفيفــً باســتخدام النعنــع البــري والمندريــن قبــل تدليكهــا
باســتخدام أنــواع خاصــة مــن المســاجات .ويــؤدي العــاج إلــى خفــض مســتويات التوتــر
واإلجهــاد وإطــاق هرمونــات اإلندورفيــن التــي تمنحــك شــعورًا باالســترخاء والراحــة.

عالج الحوامل			

 60دقيقة

 %100تمنحــك مزي ـدًا مــن الراحــة والــدفء خــال هــذه المرحلــة الخاصــة والحساســة .ويبــدأ
هــذا العــاج الشــامل للجســم مــن الــرأس حتــى أصابــع القدميــن بجلســة تأمــل موجهــة
خاصــة بالحوامــل ويتضمــن عمليــة تقشــير مريحــة للظهــر تســاعد فــي تحســين المــزاج،
يتبعهــا مســاج خــاص بالحوامــل.

			
مساج ديب تيشو

 90/60دقيقة

ينصــح بهــذا المســاج فــي حــاالت توتــر وآالم العضــات .إذ يعمــل المعالــج ،باســتخدام
مجموعــة متنوعــة مــن تقنيــات إراحــة العضــات مــع الضغــط القــوي ضمــن حــدود عتبــة
األلــم ،لتحريــر الشــد واســترخاء العضــات .تخلــص مــن ألــم العضــات وأعــد إيقــاظ حواســك
عبــر هــذا العــاج العميــق باســتخدام الزيــوت العطريــة.

مساج سيرمونيال

			

 60دقيقة

يبــدأ هــذا المســاج ،المســتوحى مــن تقاليــد الحمــام المغربــي العريقــة ،بإجــراء تقشــير
للظهــر باســتخدام عســل العنبــر (ميــل دامبــر) ،وهــو عبــارة عــن مرهــم ،مســتوحى
مــن طريقــة الصابــون األســود المعــروف ،يزيــل الســموم مــن البشــرة ويجــدد حيويتهــا.
ويتبــع ذلــك مســاج لكامــل الجســم يســتخدم فيــه مرهــم أنوانــت دارغــان بعطــره الفــواح
وخصائصــه المغزيــة للبشــرة ،والمصنــوع مــن زيــت األرغــان وزبــدة المونــوي.
		
المساج التايلندي		

 90/60دقيقة

يعتبــر المســاج التايلنــدي مــن المســاجات المعروفــة منــذ العصــور القديمــة وهــو
يجمــع بيــن الهــز اللطيــف للجســم وحــركات المــط العميقــة وتقنيــات العــاج بالضغــط
(السياتشــو) باســتخدام راحتــي الكفيــن والمرفقيــن واإلبهاميــن .ويســاعد هــذا العــاج
فــي زيــادة مرونــة الجســم وتنشــيط الــدورة الدمويــة ورفــع مســتوى الحيويــة.

عالجات البحر االبيض المتوسط
				
عالج حمام إسكيب

				
سويت روزز
 60دقيقة

يتضمــن هــذا العــاج فــي اجــواء الحمــام العربــي التقليــدي اســتخدام الصابــون االســود
وتقشــير كامــل الجســم وتماريــن المــط المعروفــة.
				
عالج حمام تايم فور يو

 90دقيقة

يتضمــن هــذا العــاج فــي اجــواء الحمــام العربــي التقليــدي اســتخدام الصابــون االســود
وتقشــير كامــل الجســم ومســاج لفــروة الــرأس وغســل الشــعر بالطريقــة التقليديــة
ومســاجات مــط الجســم المعروفــة.
				
الحمام اإلمبراطوري

فــرك منعــش ومجــدد لحيويــة البشــرة مســتوحى مــن تقاليــد اســتخدام الصابــون
األســود فــي الحمامــات المغربيــة .ويســاعد هــذا العــاج فــي التخلــص مــن خاليــا الجلــد
الميتــة وتنشــيط دوران الــدم فــي األوعيــة الدقيقــة ،ممــا يجعــل البشــرة ملســاء ونقيــة
قبــل دهنهــا كاملــة بكريــم روزز دو ســوكر .ويضفــي هــذا العــاج علــى بشــرتك شــعورًا
بالنضــارة والرطوبــة الرائعــة مــع عطــر الــورد وزهــر البرتقــال االبيــض الفــواح.
				
إندوشن ريتشوال

 90دقيقة

عــاج إندوشــن واحــد مــن العالجــات المنتجعيــة المنشــطة والقويــة ويعتبــر أكثــر العالجــات
إثــارة للحــواس ،حيــث يأخــذ هــذا العــاج العقــل والــروح فــي جولــة إلــى عالــم مــن االســترخاء
التام.

 120دقيقة

تتضمــن هــذه التجربــة فــي الحمــام اإلمبراطــوري العريــق  60دقيقــة مــن العــاج فــي
أجــواء وطقــوس الحمــام العريقــة ،والتــي تتضمــن اســتخدام الصابــون االســود ،وتقشــير
الجســم بأكملــه ومســاجًا لفــروة الــرأس وغســل الشــعر بالطريقــة التقليدية ومســاجات
مــط الجســم المعروفــة يتبعهــا مســاج ســيرمونيال علــى مــدى  60دقيقــة.
			
عالج الوجه بيوريتي فيشل المستوى من التقاليدي المغربية
 60دقيقة
يبــدأ هــذا العــاج بمســاج اســترخائي باســتخدام الحجــر الحــار يتبعــه إجــراء تقشــير لطيــف
للبشــرة لتحضيرهــا لوضــع قنــاع صلصــال الغاســول المغربــي التقليــدي .ويختتــم العــاج
باســتخدام كريــم الوجــه ريتشســد دارغانيــه الغنــي بالمكونــات التــي تنقــي البشــرة
وتغذيهــا .وتكــون النتيجــة بشــرة تشــرق نظافــة وتشــع نضــارة وحيويــة بعــد تطبيــق العــاج
مباشــرة.

عالج الوجه ريديانس فيشل المستوحى من التقاليد المغربية

 60دقيقة

 60دقيقة

يتميــز هــذا العــاج ،الــذي يوصــى بــه للبشــرة المفتقــدة للرطوبــة والحيويــة ،بإروائــه
العميــق للبشــرة ،وتســتخدم فيــه بــذور األرغــان .ويتبــع ذلــك اســتخدام زيــت األرغــان
والعســل المــذاب الســتعادة صفــاء البشــرة وتحســين مظهرهــا.

عالجات الجسم
			
عالج فريغي /فيذر اليت للساقين

 45دقيقة

اكتشــفي فــي هــذا العــاج مزايــا تغليــف الجســم بطيــن البحر الشــهير الملطف للبشــرة
مــن ثالغــو الــذي ينشــط الــدورة الدمويــة ويقــاوم تخزيــن الســوائل الزائــدة فــي الجســم
ويزيــل الســموم مــن الردفيــن والفخذيــن .كمــا يمتــاز عــاج فريغــي ثالغــو بفعاليتــه فــي
تقليــل خاليــا الســيلوليت وســرعة نتائجــه فــي الوصــول إلــى القــوام النحيــف.
		
عالج هاي بريسجن لتشكيل قوام الجسم

 45دقيقة

يتضمــن هــذا العــاج اإلبداعــي عالــي األداء ثالثــة عالجــات حصريــة ومتناســقة :تغليــف
للجســم باألكســجين النشــط ومركــز عالــي األداء غنــي بالمكونــات النشــطة ومســاج
بيرفكــت اســكالبت.
		
عالج الفرك المخصص

 30دقيقة

يعمــل عــاج تقشــير الجســم الكامــل هــذا المزيــل للســموم علــى إزالــة خاليــا البشــرة
الميتــة وتنشــيط دوران الــدم فــي األوعيــة الدقيقــة ممــا يمنــح البشــرة نعومــة ونقــاءًا
فائقيــن.

عالجات أشعة الشمس
				
قبل التعرض للشمس

 30دقيقة

احمــي بشــرتك مــن أشــعة الشــمس القويــة فــي دبــي مــن خــال هــذا العــاج المجــاز بيئيــً
المرطــب القــوي والملطــف للبشــرة حتــى أعماقهــا .فهــذا العــاج يضمــن لــك تغطيــة
بشــرتك مــن رأســك حتــى أصابــع قدميــك بالواقــي الشمســي ( )SPFالــذي تختارينــه
ويتبعه مســاج اســترخائي للبشــرة .ويجعل بشــرتك مســتعدة لشــمس الشــرق األوســط
مــن خــال جلســة عالجيــة مرفهــة.
				
بعد التعرض للشمس

 30دقيقة

أعيــدي لبشــرتك نضارتهــا وهدوءهــا مــن خــال هــذا العــاج المجــاز بيئيــً المرطــب القــوي
والملطــف للبشــرة حتــى أعماقهــا .يبــدأ العــاج بتحضيــر البشــرة بمســتحضر تطهيــر
مرطــب للبشــرة معــروف بخصائصــه المضــادة لاللتهــاب التــي تهــدئ البشــرة المحروقــة
بأشــعة الشــمس .ثــم يتــم تغليــف البشــرة برفــق لضمــان الحــد األعلــى مــن االمتصــاص
واالحتفــاظ بالرطوبــة مــع االســتمتاع برفاهيــة عــاج منعــش للوجــه ،يتبعــه مســاج منشــط
للقدميــن.

عالجات إكسبرس
		
عالج إكسبرس لتخليص الظهر من اإلجهاد

 30دقيقة

اســتعدي للترويــح عــن النفــس حيــث نبــدأ هــذا العــاج وننهيــه بالتركيــز علــى التنفــس
ونقــاط تحريــر اإلجهــاد الرئيســية فــي الظهــر .ويتضمــن هــذا العــاج المرفــه خــال  30دقيقــة
أفضــل تقنيــات المســاج التــي تشــمل تدليــك األنســجة العميقــة ونقــاط التحفيــز.
		
عالج إكسبرس المنشط للقدمين

 30دقيقة

يمنحــك عــاج القدميــن هــذا شــعورًا باالنتعــاش والحيويــة ذهنيــً وبدنيــً ،كمــا يعيــد
للســاقين والقدميــن اإلحســاس بتجــدد الطاقــة وللذهــن اإلحســاس بالســكينة
واالســترخاء.

		
عالج إكسبرس للوجه

 30دقيقة

يعتبــر هــذا العــاج أفضــل عالجــات إكســبرس لألشــخاص المشــغولين ،حيــث يمنــح الوجــه
إشــراقة فوريــة توقــظ خاليــا البشــرة النائمــة خــال  30دقيقــة وهــو مناســب لجميــع أنــواع
البشــرة.

DE-STRESS TREATMENT

عالجات بورا بورا لالزواج
عالج إسكيب للزوجين

 60دقيقة

اســتمتعي باالســترخاء والراحــة ومحبوبــك بجانبــك حيــث تنعمــان معــً بمســاج لومــي
لومــي أوتوغــراف ،الــذي يعمــل علــى تنشــيط الــدورة الدمويــة ويســتعيد تدفــق الطاقــة
فــي الجســم مــن خــال عــاج كوبــل ســويت الرومانســي للزوجيــن.

عالجات المراهقين
			
عالج الوجه باآليس كريم (من  12سنة فأكثر)

		
بارادايس فور تو

 30دقيقة

يعتبــر عــاج الوجــه هــذا أفضــل عــاج ( )SOSللبشــرة الحساســة الضعيفــة ،ويضفــي علــى
البشــرة االنتعــاش واإلشــراق.
عالج منثول كاندي (من  12سنة فأكثر)		

 30دقيقة

يمنــح هــذا العــاج البشــرة تألقــً وإشــراقًا ،وهــو عبــارة عــن عــاج كامــل يعيــد التــوازن
للبشــرة ويضفــي عليهــا االنتعــاش وباإلحســاس باالســترخاء.

عالج اليدين والقدمين لمشاهير األطفال ()VIK

 30دقيقة

يبــدأ العــاج بتقليــم األظافــر وصقلهــا ويتبعــه مســاج خفيــف لليديــن والقدميــن .وبعــد
ذلــك تختاريــن مــا يحلــول لــك مــن األلــوان لوضعــه علــى أظافــرك الســاحرة فــي أجــواء مــن
االســترخاء والــدالل.

 90دقيقة

اســتمتعا برفقــة بعضكمــا بعضــً وأنتمــا تســترخيان فــي أجــواء خصوصيــة فــي غرفــة
العالجــات الزوجيــة الفاخــرة .وابــدآ رحلتكمــا بإجــراء تقشــير للجســم حســب الرغبــة يليــه
تدليــك اســترخائي يمنحكمــا الشــعور بالراحــة واالنتعــاش.

الحمام اإلمبراطوري للزوجين

 120دقيقة

أضفــي المتعــة علــى رحلتــك مــع محبوبــك بتجربــة فــي أجــواء المنتجــع العربــي الفاخــر
وســط أجــواء خصوصيــة فــي غرفــة حمــام عربــي خاصــة بكمــا ،حيــث توفــر لكمــا جلســة
العــاج هــذه شــعورًا بالرفاهيــة والهنــاء علــى مــدى  120دقيقــة مــن الســعادة الفردوســية.
وبعــد االنتهــاء مــن عالجــات الحمــام التقليديــة التــي تلبــي حاجــات البشــرة الخاصــة،
تخرجــان وأنتمــا فــي قمــة الســعادة واالســترخاء.

عالجات ديه سبا ريتشوال
				
برادايس بولينيزيا

 150دقيقة

Iدالل عـّـز نظيــره فــي أجــواء هــذه الجــزر الرائعــة مــن خــال هــذا العــاج الثالثــي ،الــذي يبــدأ
أوال ً بإجــراء تقشــير منشــط للجســم يليــه مســاج عميــق لألنســجة ويختتــم بعــاج الوجــه
موانــا الــذي يمنحــك شــعورًا باالســترخاء واالنتعــاش.
				
آالند إكسترفاغانس

 180دقيقة

يســر فريــق المنتجــع الصحــي لدينــا تصميــم رحلــة خاصــة لــك فــي منتجــع أوال ســبا .فاختــر
موضــوع الرحلــة الــذي يــروق لــك ،مثــل فيتاليتــي أو ريالكسيشــن أو ديتوكسيفكيشــن،
واتــرك لنــا االهتمــام بباقــي التفاصيــل.

عالجات ديه سبا ريتشوال
سياسة إلغاء الحجز

فــي حــال إلغــاء أو تغييــر موعــد الحجــز ،يجــب إبالغنــا بذلــك قبــل الموعــد بأربــع ســاعات
علــى األقــل كــي يتــاح لنــا الوقــت لترتيــب الموعــد لضيــوف آخريــن .أمــا فــي حــال اإللغــاء
ضمــن األربــع ســاعات الســابقة للمواعــد أو عــدم القــدوم فــي الموعــد المحــدد ،فيتــم
تقاضــي كامــل أجــر الخدمــة .ويحتفــظ المنتجــع بحقــه فــي رفــض الحجــز للضيــوف الذيــن
يتكــرر عــدم قدومهــم فــي المواعيــد المحــددة.
الوصول إلى المنتجع
يطلــب مــن جميــع الضيــوف مــلء اســتمارة استشــارة قبــل بــدء العــاج فــي المنتجــع.
يرجــى القــدوم قبــل الموعــد المحــدد بمــا ال يقــل عــن  15دقيقــة للبــدء فــي إجــراءات
االســترخاء .يســمح بوصــول الضيــوف قبــل الموعــد المحــدد بمــا يصــل إلــى ســاعة إلتاحــة
الفرصــة لهــم لالســتمتاع بمرافــق المنتجــع ومزايــاه.
التأخر في الوصول

معلومات عن المنتجع الصحي
ساعات الدوام

يمكــن دراســة إمكانيــة الطلبــات الخاصــة للعــاج خــارج أوقــات الــدوام المعتــادة ويخضــع
ذلــك لتوفــر األماكــن ويطبــق عليهــا رســم إضافــي.
يرجــى الرجــوع إلــى قائمــة أســعار المنتجــع الصحــي لدينــا مــن أجــل التعــرف علــي مواقيت
افتتــاح أبوابه
إمكانية الدخول
يتــاح اســتخدام مرافــق منتجــع أوال ســبا الصحــي لكافــة ضيــوف الفنــدق البالغيــن مــن
العمــر  16ســنة فأكثــر .ونرحــب أيضــً بالضيــوف مــن النســاء الحوامــل وذوي اإلعاقــات
والحساســيات والمشــاكل الصحيــة الســتخدام مرافــق المنتجــع علــى ان يتــم إبــاغ
موظفــي االســتقبال عنــد الحجــز لضمــان توفيــر المعالــج المناســب والخدمــة المناســبة.

فــي حــال التأخــر فــي الوصــول إلــى الموعــد المحــدد ،ســوف نقــدم لــك أفضــل خدمــة
عالجيــة ممكنــة ضمــن الوقــت المتبقــي مــن موعــدك .وقــد نضطــر إلــى تقليــص وقــت
العــاج مــن أجــل البــدء بالموعــد التالــي ،مــع رجــاء المالحظــة بضــرورة دفــع كامــل أجــور
المعالجــة.

بالنســبة للعالجــات فــي المنتجــع ،يجــب أن يقــوم أحــد الوالديــن أو وصــي شــرعي بتوقيــع
إخــاء مســؤولية للمنتجــع بالنســبة لألطفــال الذيــن يقــل عمرهــم عــن  18ســنة.

المالبس في المنتجع

تناول المأكوالت والمشروبات الكحولية

يمكنــك المجــيء إلــى المنتجــع بــأي مالبــس تريــد ،حيــث ســنقدم لــك عنــد الوصــول ثوبــً
وشبشــبًا للتجــول فــي أنحــاء المنتجــع .كمــا نقــدم لــك مالبــس داخليــة تســتخدم لمــرة
واحــدة ،ويجــب ارتداؤهــا عنــد اســتخدام مرافــق المنتجــع المشــتركة .وإذا كنــت ترغــب
باســتخدام مســبح فيتاليتــي فيجــب إحضــار مالبــس الســباحة معــك .ونوفــر للضيــوف
خزائــن فــي مناطــق تغييــر المالبــس المشــتركة فــي المنتجــع .وال يتحمــل منتجــع أوال
ســبا أو الفنــدق المســؤولية عــن فقــدان أو تلــف أي مجوهــرات أو مقتنيــات شــخصية أخــرى
تحضرهــا معــك إلــى المنتجــع.
آداب السلوك في المنتجع
تتميــز أجــواء الفنــدق بكونهــا أجــواء لالســترخاء والهــدوء ،لذلــك يرجــى مــن جميــع الضيوف
إطفــاء جميــع أجهــزة الهاتــف المحمــول ،أو ضبطهــا علــى الوضــع الصامــت كمــا نرجــو
منكــم التحــدث بصــوت خافــت .وحرصــً علــى مشــاعر ضيوفنــا األكارم ،يمنــع التصويــر
فــي مــكان يمكــن أن يكــون فيــه أشــخاص آخــرون يبدلــون مالبســهم أو غيــر مرتديــن
ألثوابهــم.

السياسة الخاصة باألطفال

يقــدم المنتجــع الشــاي والمأكــوالت الخفيفــة مجانــً لكافــة الضيــوف فــي أماكــن
االســترخاء .وينصــح بتنــاول الكثيــر مــن المــاء قبل العالجــات وبعدهــا والحفاظ علــى االرتواء
عنــد اســتخدام المرافــق الحراريــة والمائيــة .وننصــح بعــدم تنــاول المشــروبات الكحوليــة
قبــل العالجــات أو بعدهــا كمــا يمنــع تناولهــا فــي كافــة مرافــق المنتجــع واللياقــة البدنيــة.
ويمنــع التدخيــن أيضــً.
قسائم الهدايا والعضوية
يوفــر المنتجــع قســائم هدايــا وبطاقــات عضويــة للشــراء ألي مبلــغ معيــن أو عــاج يتــم
طلبــه .ويرجــى المالحظــة أنــه ال يمكــن شــراء قســائم الهدايــا مقابــل أي خصــم.
أسعار العالجات بالدرهم اإلماراتي وهي تشمل رسم بلدية  %10ورسم خدمة %10
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