
D E L I G H T  M I N D ,  B O D Y  A N D  S E N S E S حـيـث تـنـعـم بـالـراحـة وبصـحـة الـجـسـد



Aromatherapy Massage
60 mins 370 Dhs / 90 mins 470 Dhs
Boosts well being, relieve stress and help to refresh your body
which is using essential oils derived from plants to achieve therapeutic benefits.

Sports Massage
60 mins 370 Dhs / 90 mins 470 Dhs
Reduces fatigue, and relieve muscle swelling and tension. Focusing on areas of the
body that are overused and stressed from repetitive and often aggressive movements.

Shiatsu Massage
60 mins 370 Dhs / 90 mins 470 Dhs
Unique dry acupressure massage that will stimulate your body’s meridians
to rebalance and re-energize the body.

Swedish Massage
60 mins 370 Dhs / 90 mins 470 Dhs
Helps to improve the function of your lymph system by relaxing your muscles
with long gliding strokes that follow the direction of blood returning to the heart.

All above prices are inclusive of 10% service charge, 6% tourism fee & 4% municipality fee.

For bookings or more information call extension 3111



Thai Massage 
60 mins 370 Dhs / 90 mins 470 Dhs
Deep and full body treatment using a sequence of rhythmic compressions, gentle & flowing stretches, 
rocking movements and the effective use of acupressure points to release blockages.

Hot Stone Massage
75 mins 420 Dhs
Feel the warmth of the stone radiates through your body.  Let the therapist restore and relive the tension 
of the stiff muscles using different massage techniques.

Body Scrub Treatment
60 mins 370 Dhs
Rejuvenate your senses while our therapist exfoliate your skin taking away the impurities.  Choose from 
our radiant collection of body scrubs that has nourishing ingredients blended with natural essentials oils.

Candle Massage
60 mins 470 Dhs / 90 mins 570 Dhs
Nourish your skin with the rich ingredient of Shea butter and cocoa butter and all scented with high 
quality essential oils.  The warm melted candle will be drizzled over the skin while the therapist applies 
their touch to melt the stress and tension of your body.

Balinese Massage
60 mins 370 Dhs / 90 mins 470 Dhs
Uses a combination of gentle stretches, pressure points and aromatherapy oils to
Stimulate the flow of blood, oxygen and energy around your body, and bring deep relaxation and 
wellness.

Head, Neck & Shoulder
30 mins  210 Dhs
Improves blood circulation to the scalp and the upper body, designed to relive stress and stimulates 
circulation to have mental clarity.

Foot Massage
30 mins  210 Dhs
Stimulates, relaxes or relieves pain by use the stroking, effleurage, kneading and for a
more stimulating massage to warm up the body, stimulate nerves and strengthen muscles.

Back & Shoulder Massage
30 mins  210 Dhs
Speeds up circulation over a wide area of the body, feel more refresh, oxygenated blood will nourish the 
tissues, relieving aches and aiding tissue recovery and repair.

All above prices are inclusive of 10% service charge, 6% tourism fee & 4% municipality fee.

For bookings or more information call extension 3111

Opening hours
Daily from 10:00 am till 11:00 pm

Massage Facilities 
4 single treatment rooms separate for male and female, 1 couple room to soothe your comfort

Reservation
We advice to book your treatment 24 hours in advance and please ask our team for the perfect treatment for you

Arrival and Cancellations
For everyone’s convenience we advise you to arrive 10 minutes before the treatment and taking inconsideration others who
are booked after you we may need to reduced the time for your treatment and the massage will be paid in full
For cancellations kindly advice our team 12 hours before your scheduled time



Delight mind, body and senses



التدليك التايالندي
٦٠ دقيقة ٣٧٠ درهم / ٩٠ دقيقة ٤٧٠ درهم

عالج الجسم بطريقة عميقة وكاملة باستخدام سلسلة ضغط ا�يقاعي، شّد لطيف ومتدفق، حركات الهزاز 
واالستخدام الفعال لنقاط العالج باالبر لالفراج عن اي انسداد.

تدليك بالحجر الساخن
٧٥ دقيقة ٤٢٠ درهم

يشعرك بدفء الحجر يشع من خالل الجسم. دع المعالج المختص يخفف توتر عضالتك المتصلبة باستخدام 
تقنيات مختلفة للتدليك.

 عالج فرك الجسم
٦٠ دقيقة ٣٧٠ درهم

جدد حواسك في حين المعالج المختص يعمل على تدليك البشرة ونزع الشوائب عنها. اختار من بين 
مجموعتنا المتميزة لتدليك الجسم بالمكونات المخلوطة مع عصارة الزيوت الطبيعية.

تدليك بواسطة الشمعة
٦٠ دقيقة ٤٧٠ درهم / ٩٠ دقيقة ٥٧٠ درهم

تغذي بشرتك مع عناصر غنية من زبدة الشيا وزبدة الكاكاو ومجموعة من الزيوت العطرية عالية الجودة. 
سيتم تذويب نقاط الشمعة الدافئة على الجلد بينما يعمل المعالج على ازالة الضغط والتوتر 

الموجود في جسمك.

تدليك الباليه
٦٠ دقيقة ٣٧٠ درهم / ٩٠ دقيقة ٤٧٠ درهم

استخدام مزيج من التدليك اللطيف،  والضغط على نقاط محددة مع الزيوت العطرية
لتحفيز تدفق الدم وا¾كسجين والطاقة في جميع أنحاء الجسم، وتحقيق االسترخاء العميق والعافية.

تدليك الرأس، الرقبة والكتف
٣٠ دقيقة ٢١٠ درهم

يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس والجزء العلوي من الجسم، و يخفف التوتر
وينشط الدورة الدموية لصفاء ذهني.

تدليك القدم
٣٠ دقيقة ٢١٠ درهم

يحفز، يريح أو يخفف ا¾لم عن طريق استخدام اسلوب يشبه المداعبة، تدليك لطيف، واسلوب العجن
لمزيد من تحفيز عملية احماء الجسم، وتنشيط ا¾عصاب وتقوية العضالت.

تدليك الظهر والكتف
٣٠ دقيقة ٢١٠ درهم

يسرع الدورة الدموية على مساحة واسعة من الجسم، يشعرك بمزيد من النشاط، يغذي ا¾نسجة 
وا¾وكسيجين في الدم، يخفف من ا¾لم ويساعد على انتعاش ا¾نسجة.

جميع ا¾سعار أعاله شاملة رسوم خدمة ١٠٪، رسوم سياحة ٦٪  ورسوم بلدية ٤٪
للحجز أو مزيد من المعلومات اتصل على الرقم الداخلي ٣١١١

ساعات العمل
يوميا من الساعة ١٠ صباحا حتى ١١ ليًال

مرافق التدليك
أربع غرف معالجة منفصلة للذكور وا�ناث، غرفة واحدة للزوجين لراحتكم

للحجز
ننصح بأن تحجزوا موعد العالج قبل ٢٤ ساعة ويرجى أن تطلبوا من فريقنا العالج المثالي بالنسبة لكم

الوصول وا�لغاء
من أجل راحة الجميع ننصح أن تصلوا ١٠ دقائق قبل العـالج لكـي اليـؤثر على أوقـات حجـز اÏخـرين وكي ال نضـطر إلى تقليل وقـت العالج 

والتدليك الخاص بك مع العلم بأن تكلفة العالج يجب أن تدفع  بالكامل من طرفكم.
اللغاء الحجز، يرجى إعالم فريق العمل قبل ١٢ ساعة من الموعد المحدد



التدليك بالزيوت المعطرة
٦٠ دقيقة ٣٧٠ درهم / ٩٠ دقيقة ٤٧٠ درهم

يعزز الرفاه، يخفف التوتر ويساعد على تجديد الجسم بإستخدام 
خالصة الزيوت المشتقة من النباتات لتحقيق الفوائد العالجية.

تدليك رياضي
٦٠ دقيقة ٣٧٠ درهم / ٩٠ دقيقة ٤٧٠ درهم

يقلل من التعب، يخفف تورم العضالت والتوتر. مع التركيز على مناطق
الجسم التي تعاني ا�جهاد ومعالجتها بواسطة الحركات المتكررة والمرَكّزة.

تدليك شياتسو
٦٠ دقيقة ٣٧٠ درهم / ٩٠ دقيقة ٤٧٠ درهم

عالج فريد باالبر والتدليك الجاف من شأنه أن يحفز خطوط الجسم �عادة التوازن وتنشيط الجسم.

تدليك سويدي
٦٠ دقيقة ٣٧٠ درهم / ٩٠ دقيقة ٤٧٠ درهم

يساعد على تحسين وظائف نظام الليمفاوية عن طريق  العمل على استرخاء عضالتك
مع تدليك يساعد على تدفق سريان الدم المتجه صوب القلب.

جميع ا¾سعار أعاله شاملة رسوم خدمة ١٠٪، رسوم سياحة ٦٪  ورسوم بلدية ٤٪
للحجز أو مزيد من المعلومات اتصل على الرقم الداخلي ٣١١١


