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MASSAGE THERAPIES

Relax the spirit while your body is revitalized by the healing hands of therapists trained in a fusion 
of healing practices as well as modern rejuvenation and well- being techniques. Holistic therapies 
drawn from across the globe soothe the senses and restore the vital energy of the body.

We take you through an unforgettable journey with URU Spa.

SERVICE DURATION PRICE

Aromatherapy
A harmonious fusion of ancient healing techniques, our 
aromatherapy massage uses specially blended, aromatic natural 
oils and massage therapy to relax, refresh and rejuvenate the 
body and mind.

120/90/60
Minutes

55/45/35
OMR

Swedish Massage
Swedish massage is the most widely practiced and best known 
Western massage therapy. Classical Swedish massage uses 
various hands-on techniques to release muscle knots and ease 
tension, while improving blood circulation.

120/90/60
Minutes

55/45/35
OMR

Thai Massage
This therapy is an ancient and sacred system of healing with 
roots in Yoga, Ayurveda and Buddhist spiritual practices. It is a 
combination of rhythmic massage, acupressure and gentle 
twisting to stimulate and balance the flow of healing energy 
providing you with a powerful release of stress and tension. You 
are provided with loose comfortable clothing for this oil free 
therapy.

120/90/60
Minutes

55/45/35
OMR

Hot Stone Massage Therapy
Hot stone massage therapy is a deeply relaxing massage. 
Smooth, volcanic stones and natural oils are heated before 
being applied with strokes of varying pressure to the body.  Hot 
stone massage therapy is highly recommended for people with 

120/90/60
Minutes

70/55/45
OMR

Thai Foot Massage
The feet and legs are stimulated to activate healing in various 
parts of the body.

45 Minutes 25 OMR
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ا�ساج ع�جات 

 هنا فضاء فسيح لسكون النفس وهدوء الروح ح� يحظى الجسد بانتعاشه ع� يد أمهر ا�دلك� �زيج من ا��رسات الع�جية 
 ا�ستوحاة من مختلف ثقافات العا¢ وتقنيات تجديد الشباب وا�س�خاء الحديثة. هنا يكتمل التجانس ب� انتعاش حواس الجسد

وسمو الروح
 © أورو سبا تجدين رحلتك التي لن

لسعرا�دةالخدمة ا
العطري الع�ج 

 مزيج متناغم من طرق الع�ج القد®ة، بتوليفة فريدة من الزيوت العطرية الطبيعية 
مع التدليك الع�جي �س�خاء الجسد وسكون النفس

120/90/60
دقيقة

55\45\35
µ�ريال ع

55\45\35
µ�ريال ع

70\455\45
µ�ريال ع

.

.

.

.

التايلندي ا�ساج 

وا��رسات وا·يورفيدا  اليوغا  م�رسات  من  ينحدر  ومقدس  تقليدي  ع�جي   نظام 

الضغط بنقاط  والع�ج  ا�تناغم،  ا�ساج  ب�   التايلندي  ا�ساج  ®زج  البوذية.   الروحية 

القلق من  وتحريرك  توزازنها،  وتحقيق  الع�جية  الطاقة  تدفق  لتحفيز  اللطيف   والفتل 

والتوتر. و© هذا النوع من الع�ج الخاÁ من الزيوت نوفر لك م�بس فضفاضة ومريحة

120/90/60
دقيقة

55\45\35
µ�ريال ع

السويدي ا�ساج 

السويدي ا�ساج  ويستخدم  وم�رسة،  شهرة  الغربية  التدليك  ع�جات   Äأك  هو 
الك�سيË تقنيات مجّربة لحل عصب العض�ت وإرخائها وتنشيط الدورة الدموية

120/90/60
دقيقة .

الدافئة با·حجار  الع�ج 

 ينصح بهذا النوع من الع�ج �ن يعانون من ا·رق لقدرته ع� تحقيق ا�س�خاء العميق

ضغط تقنيات  مع  ا�سخنة،  الطبيعية  والزيوت  ا�لساء  الÍكانية  ا·حجار   بإستخدام 

الجسد والنمط ع�  القوة  متفاوتة 

120/90/60
دقيقة

.

التايلندي القدم  تدليك 

من مختلفة  أعضاء   © الع�ج  لتعزيز  ا·عضاء  هذه  تنشيط   © والرجل�  القدم  تدليك   يفيد 

لجسد ا
µ�ريال ع

.
25 دقيقة 45
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BODY SCRUBS & WRAPS

Exfoliation is a vital cleansing technique that leaves the skin glowing and fresh. On brushing and 
scrubbing the body, dead cells are removed to reveal silky smooth skin. Treatment conclude with 
application of body lotions.

Guests may choose from the following body exfoliation treatments:  

SERVICE DURATION PRICE

Silk on Silk
This cooling, moisturizing scrub is especially good for 
combination skin.

45 Minutes 25 OMR

Nerve Tingler
A stimulating scrub for deep cleansing using exotic spices and 
herbs; helps remove dead skin with a brightening effect.

60 Minutes 30 OMR

Sand Surfing
This scrub helps restore lost moisture along with a brightening 
effect.

45 Minutes 25 OMR
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الجسم تقشÐ وراب 

 يُعد التقشÐ تقنية تنظيف حيوية تعيد للبÓة إÒاقها وانتعاشها، حيث يعمل ع� إزالة الخ�يا ا�يتة ويكشف عن جلد ناعم
للبÓة ا�لطفة  بالكر®ات  الع�ج  ويختتم  .وحريري، 

®كن للضيوف ا�ختيار من ب� ع�جات تقشÐ الجسم التالية

لسعرا�دةالخدمة ا
اون سيلك سيلك 

هذا التقشÐ ا�نعش وا�رطب مناسب جًدا للبÓة غÐ ا�تجانسة

.

.

.

ساند Øفنج

 يساعد هذا ا�قÓ ع� استعادة الرطوبة ا�فقودة للبÓة ك� يضفي عليها اÒÙاق

والبهاء

تينجلر نÐف 

الطبيعية التوابل وا�عشاب  نادرة من  أنواًعا  فيه  لتنظيف عميق، نستخدم   مقÓ محفز 

.التي تساعد © إزالة الجلد ا�يت وتضفي إÒاقًا وبهاًءا إÚ بÓتك

µ�ريال ع 25 دقيقة 45

µ�ريال ع 30 دقيقة 60

µ�ريال ع 25 دقيقة 45

.
:
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FACIALS

SERVICE DURATION PRICE

URU Exotica
Instantly cleanses and conditions, restoring balance and 
removing damaged skin cells. Fresh date and orange lighten and 
moisturize the skin, nourshing the fine lines and wrinkles. Highly 
recommended for tired, suntanned, dull sagging skins and under 
eye fine lines.

1 Hour 25 OMR

Fresh and Juicy
Quick morning pick me up, the only facial that uses pure and 
undiluted fresh fruit and vegetable juices incorporated into the 
tissue. This facial is addictive in its pureness and end result of a 
fair, firm and blemish free, glowing complexion.

1 Hour 25 OMR

EXPERIENCES

SERVICE DURATION PRICE

Relaxing Spa Ritual
This delightful spa therapy starts with a full body exfoliation to 
remove dead skin cells and reveal a more youthful complexion 
of silky smooth, glowing skin. This is followed by a full body 
massage to release the body from deeply held tensions, and 
concludes with our signature head massage, which stimulates 
and promotes a profound sense of calmness and wellbeing.

2.5 Hours 50 OMR
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الوجه فيشل 

لسعرا�دةالخدمة ا
إجزوتيكا أورو 

التالفة. إذ تعمل الجلد  بإزالة خ�يا   تنظيف وتلطيف Øيع يعيد للوجه نضارته وتوازنه 

وتغذي وتفتيحها،  بÓتك  ترطيب  ع�  والÍتقال  النخيل  Üار  من  الطبيعية   ا�كونات 

وا�عرضة ا�تعبة،  للبÓة  جًدا  مناسب  ع�ج  التجاعيد.  وتلطف  الناعمة   خطوطها 

الع� تحت  الدقيقة  والخطوط  الباهت،  ا��هل  وللجلد  .للشمس، 

Ýفريشن جو

فيه تستخدم  الذي  الوحيد  الوجه  ع�ج  فهو  منعشة،  صباحية  لجلسة  ا·مثل   ا�ختيار 

الجديد إدمانك  ال�كيبة  هذه  تكون  وقد  والنقية،  الطازجة  والخßوات  الفواكه   عصائر 

ا�فعمة ع� وجهك لنقاوتها ونتائجها  يقاوم  الذي �  .واÙغراء 

µ�ريال ع 25 ساعة واحدة

µ�ريال ع 25 ساعة واحدة

متناغمة أحاسيس 

لسعرا�دةالخدمة ا
طقوس أورو سبا لàس�خاء

ا�يتة الجلد  خ�يا  من  للتخلص  للجسم  الكامل   Ðبالتقش ا�متع  الع�ج  هذا   يبدأ 

من لتحريره  للجسم  كامل  تدليك  يتبعه  ونظرة،  وناعمة  نقية  بÓة  ع�   والحصول 

والسعادة اÙس�خاء  يبعث ع�  للرأس  الع�ج �ساج  العميقة، ويختم  .التوترات 

µ�ريال ع 50 ونصف ساعتان 
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FOR THE COMPLETE SPA EXPERIENCE
To ensure your spa experience is a relaxing journey into a di�erent world, we recommend the following

• Schedule your therapy 24 hours in advance in order to ensure availability
• Consult our therapists who will be pleased to advise you on a therapy that suits your individual needs.
• Cellular phones and electronic devices must be switched off.
• Enjoy a relaxing shower before your therapy.
• Arrive at the spa reception 15-30 minutes prior to your therapy so you can enjoy an unhurried transition and      
    prepare yourself.
• Gentlemen who are having a facial are advised to shave at least 3 hours before their therapy.
• Schedule your therapy at a time when you will be able to relax for at least one hour after the therapy.
• Guests with high blood pressure, heart condition or other medical complications and ladies who are pregnant  
       should consult their doctor before scheduling an appointment for spa therapies
• If you have any medical condition be sure to mention it when you book an appointment as certain treatments might   
    not be advisable for you.
• Also tell your therapist if you are wearing contact lenses before you have a facial.

RESERVATIONS AND CANCELLATIONS
• All spa therapies and treatments may be scheduled by calling the spa at extension from your guest room phone 
• We understand that unavoidable circumstances may arise and cancelling your appointment might be necessary. If   
    you find yourself unable to keep your appointment, please contact the spa 4 hours prior to your appointment to   
    avoid full charge of the service.
• We accept all major credit cards and foreign currencies and also charge it to your resort bill.
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ا�واعيد وإلغاء  ا�واعيدالحجز  وإلغاء  ا�واعيدالحجز  وإلغاء  الحجز 

الغرفة با�تصال من هاتف  ا�وعد  ®كن حجز 

ا�وعد إلغاء  برغبتك ©  إب�غنا  منك  نرجو  لذا  ا�حجوز،  ا�وعد  إلغاء  تجÍك ع�  وقد  اÙرادة  الطارئة خارجة عن  الظروف  أن  ندرك   نحن 

الكامل ع� الخدمة الوقت ا�حجوز لتجنب احتساب السعر  قبل 4 ساعات ع� ا·قل من 

ا�نتجع إقامتك ©  فاتورة   Úالسعر إ العم�ت ا·جنبية، ك� ®كننا إضافة  ا�ئت�ن ونقبل  نقبل أغلب بطاقات  نحن 

سبا أورو  لـ  ا�تكاملة  بالتجربة  للتمتع 

Áبالتا ننصح  الفريدة  ولض�ن حصولك ع� رحلة ا�س�خاء 

• حجز موعدك الع�جي قبل 24 ساعة للتأكد من توفر الÍنامج

ا�ناسب Ùحتياجاتك الع�ج  الذين سÐشدوِك -بكل Øور- �ختيار  • أخذ مشورة مختصينا 

الهواتف وا·جهزة اÙك�ونية • .إغ�ق جميع 

• أخذ شاور استح�م مريح قبل بدء الع�ج

النفس التجربة وتهيأة  30 دقيقة للتمتع بأريحية © بدء   Úالـنادي الصحي قبل ا�وعد بـ 15 إ • الوصول �ستقبال 

الذقن قبل ا�وعد بث�ث ساعات ع� ا·قل (الفيشل)، ننصحهم بح�قة  الوجه  الذين يرغبون © خدمة ع�ج   • بالنسبة للرجال 

• ننصح بحجز موعد © وقت ®كنك أخذ الع�ج فيه بكل أريحية وأخذ قسط من اÙس�خاء �دة ساعة ع� ا·قل بعد الع�ج

القلبية أو أي أمراض أخرى والحوامل بأخذ مشورة الطبيب ا�ختص قبل حجز موعد ع�جي لدينا • ننصح ذوي الضغط ا�رتفع وأ�مراض 

الخدمات مع حالتك الصحية • إذا كنت تعان� من حالة صحية معينة، ننصح بذكرها عند حجز ا�وعد، فقد � تتناسب بعض 

بالفيشل البدء   • إن كنتي تضع� عدسات �صة، نرجو منك إب�خ ا�عالج ا�ختص قبل 
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ا�واعيد وإلغاء  الحجز 

الغرفة با�تصال من هاتف  ا�وعد  ®كن حجز 

ا�وعد إلغاء  برغبتك ©  إب�غنا  منك  نرجو  لذا  ا�حجوز،  ا�وعد  إلغاء  تجÍك ع�  وقد  اÙرادة  الطارئة خارجة عن  الظروف  أن  ندرك   نحن 

الكامل ع� الخدمة الوقت ا�حجوز لتجنب احتساب السعر  قبل 4 ساعات ع� ا·قل من 

ا�نتجع إقامتك ©  فاتورة   Úالسعر إ العم�ت ا·جنبية، ك� ®كننا إضافة  ا�ئت�ن ونقبل  نقبل أغلب بطاقات  نحن 

سبا أورو  لـ  ا�تكاملة  بالتجربة  للتمتع 

Áبالتا ننصح  الفريدة  ولض�ن حصولك ع� رحلة ا�س�خاء 

• حجز موعدك الع�جي قبل 24 ساعة للتأكد من توفر الÍنامج

ا�ناسب Ùحتياجاتك الع�ج  الذين سÐشدوِك -بكل Øور- �ختيار  • أخذ مشورة مختصينا 

الهواتف وا·جهزة اÙك�ونية • .إغ�ق جميع 

• أخذ شاور استح�م مريح قبل بدء الع�ج

النفس التجربة وتهيأة  30 دقيقة للتمتع بأريحية © بدء   Úالـنادي الصحي قبل ا�وعد بـ 15 إ • الوصول �ستقبال 

الذقن قبل ا�وعد بث�ث ساعات ع� ا·قل (الفيشل)، ننصحهم بح�قة  الوجه  الذين يرغبون © خدمة ع�ج   • بالنسبة للرجال 

• ننصح بحجز موعد © وقت ®كنك أخذ الع�ج فيه بكل أريحية وأخذ قسط من اÙس�خاء �دة ساعة ع� ا·قل بعد الع�ج

القلبية أو أي أمراض أخرى والحوامل بأخذ مشورة الطبيب ا�ختص قبل حجز موعد ع�جي لدينا • ننصح ذوي الضغط ا�رتفع وأ�مراض 

الخدمات مع حالتك الصحية • إذا كنت تعان� من حالة صحية معينة، ننصح بذكرها عند حجز ا�وعد، فقد � تتناسب بعض 

بالفيشل البدء   • إن كنتي تضع� عدسات �صة، نرجو منك إب�خ ا�عالج ا�ختص قبل 
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