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 Address Fountain Views

The newest edition to Dubai’s extraordinary skyline, an impressive trilogy of luxury 

skyscrapers that integrate a hotel and residential proposition with limitless retail 

access, it is remarkably well connected via a link bridge to The Dubai Mall, and a short 

walk away from Burj Khalifa. Address Fountain Views offers opulence in equal measure 

to the convenience of being at the heart of Downtown Dubai, business trips will be 

as much a pleasure as vacations. With 193 rooms and suites that are memorably 

luxurious, an ingenious palette of dining venues, spa facilities that coax the body and 

mind into a sublime state of bliss, and world-class amenities that leave nothing to be 

desired, this is a destination for the discerning. 

العنوان فاونتن فيوز
أحدث إضافة إلى أفق دبي الساحر، إنها مجموعة ثالثية باهرة من ناطحات السحاب المفعمة بالفخامة 
والترف والتي تجمع بين الفندق والمجمع السكني مع إمكانية الوصول إلى عدد غير محدود من متاجر 
التجزئة. تتصل ناطحات السحاب بشكل مثير ل[عجاب من خالل جسر يؤدي إلى دبي مول، وتفصلها 
بفضل  الراحة  وسبل  الفخامة  بين  فيوز  فاونتن  العنوان  مشروع  يجمع  خليفة.  برج  عن  قصيرة  مسافة 
موقعه المتميز في قلب وسط مدينة دبي، لتكون رحالت العمل والعطالت الترفيهية بنفس القدر من 
المتعة. إنها وجهة يرنو إليها أصحاب الذوق الرفيع حيث يوجد ١٩٣ غرفة وجناحp مفعمة بالفخامة والترف، 
توفير  خالل  من  راقية  و  ممتعة  تجربة  إلى  تأخذك  التي  السبا  ومرافق  المطاعم  من  راقية  ومجموعة 

وسائل راحة عالية المستوى تلبي جميع االحتياجات والمتطلبات. 



Luxury Indulgence

الرفاهيةالتساهل



Tranquility Comfort

الهدوء والطمأنينة الراحة





The Spa at Address Fountain Views

Where sheer indulgence meets good health. Where water calms, soothes and 

revitalises mind, body, and soul. This is The Spa at Address Fountain Views. A place 

of tranquility, self-discovery and renewal. We invite you to give yourself to this 

extraordinary rejuvenating experience. We promise, you will enter as one person, and 

leave as another.

السبا في العنوان فاونتن فيوز
حيث تلتقي المتعة بالصحة الجيدة. حيث المياه التي تصفي الذهن، وتريح الجسم، وتمنح الروح الهدوء 
والسكينة. إنه السبا في العنوان فاونتن فيوز. مكان يسوده الهدوء واكتشاف الذات والتجدد. ندعوِك 
بأنك  تشعر  وأنت  ستغادر  بأنك  نعدِك  والحيوية.  للطاقة  دة  المجدِّ االستثنائية  التجربة  بهذه  لالستمتاع 

.pشخص آخر تمام





Signature Experiences

The pride of The Spa at Address Fountain Views. Our team have redefined the 

essence of relaxation and rejuvenation with four unique treatments which have been 

meticulously curated to holistically nourish and revive mind, body and soul.

التجارب المميزة
خالل  من  والتجدد  االسترخاء  معاني  تعريف  عملنا  فريق  بإعادة  فيوز  فاونتن  العنوان  في  السبا  تفتخر 
أربعة عالجات فريدة من نوعها ُصممت بعناية لتغذي وتجدد الذهن والجسم والروح وتشملهم بالرعاية.



Signature Experiences

ADDRESS SIGNATURE RITUAL            90 MIN | 120 MIN

Experience the healing effects of an indulgent full body exfoliation, followed by a blissful massage that 
include both the physical and emotional benefits of Address Signature Cedar & Vetivert scent. Slip into 
a state of complete relaxation, leaving you completely refreshed and renewed. 

AQUAMARINE ESCAPE              90 MIN | 120 MIN

There are few moments in life which imbue your body and soul with such a delightful sense of tranquility 
using an exfoliation cream enriched with marine salt crystals followed by a  bi-phase massage concentrate 
with delicately fragranced oligomer, your skin will be soft, supple and invigorated. Your mind, serene.

HEALING JOURNEY                  90 MIN | 120 MIN

Escape into an experience practiced for thousands of years using the healing properties of amber and 
dead sea salt. First, exfoliation for softer, suppler skin, followed by a nourishing, detoxifying massage 
with pure amber spheres.

MINDFULLNESS IMMERSION                       60 MIN | 90 MIN

When your sleeping improves, everything improves. This is the promise of the Mindfulness Massage, 
which uses sound, light and aroma therapy to invoke a deep relaxation you may never have experienced 
before, and will never forget. 

ENERGY LIFT                                    90 MIN | 120 MIN

A complete body treatment that includes a rice scrub body exfoliation, nourishing body balm wrap and 
an Energy lift Boost to balance Chi in the body.  A deeply relaxing and nourishing treatment for body. 



٩٠ دقيقة / ١٢٠ دقيقة طقوس فندق العنوان المميزة 

ــا  ــك مبهجــة تتضمــن المزاي ــا جلســة تدلي ــن تقشــير كامــل للجســم ، تليه ــرات الشــفاء الناتجــة ع اســتمتع بتأثي
الجســدية والعاطفيــة لرائحــة الســيدار و الفيتيفــرت المميــزة لفنــدق العنولــن . اســتمتع بحالــة مــن االســترخاء التــام 

ــا. التــي تتــركك منتعًشــا ومتجــدًدا تماًم

٩٠ دقيقة / ١٢٠ دقيقة المالذ البحري 

تمــر بالحيــاة لحظــات قليلــة تغمــر جســمك وروحــك بشــعور رائــع مــن الســكينة والهــدوء باســتخدام كريــم تقشــير 
معــزز ببلــورات ملــح البحــر تتبعــه جلســة تدليــك مكونــة مــن مرحلتيــن باســتخدام خالصة مركــزة معــززة بأوليغومر 

معطــر برائحــة رقيقــة، ممــا يكســب البشــرة نعومــة وطــراوة وحيويــة. تنعــم ذهنــِك بالصفــاء..

٩٠ دقيقة / ١٢٠ دقيقة رحلة التعافي 

ُلــوذو بالفــرار مــع تجربــة مختبــرة منــذ آالف الســنين باســتخدام الخصائــص العالجيــة للعنبــر وملــح البحــر الميــت. أوالً، 
جلســة تقشــير لبشــرة أكثــر نعومــة وطــراوة، تتبعهــا جلســة تغذيــة وتقشــير بحبيبــات العنبــر النقيــة.

٦٠ دقيقة / ٩٠ دقيقة التجربة الذهنية الشاملة 

عندمــا يتحســن نومــك يتحســن كل شــيء فــي حياتــك. هــذا مــا تعــدِك بــه جلســة التدليــك الذهنيــة الشــاملة، التــي 
تســتخدم العــالج بالصــوت والضــوء والزيــوت العطريــة للحــث علــى الشــعور باالســترخاء العميــق لــم تجربــه مــن قبــل، 

ولــن تنســاه مــدى الحيــاة.

٩٠ دقيقة / ١٢٠ دقيقة رفع الطاقة 

عــالج كامــل للجســم يشــمل تقشــير الجســم بــا�رز ، ولــف بلســم الجســم المغــذي ، ورفــع الطاقــة لتعزيــز تــوازن 
تشــي فــي الجســم. عــالج عميــق ومغــذي للجســم.

التجارب المميزة





Hammam 

A fusion of cultures from the Ottoman and Roman Empires, the Hammam is the oldest 

bathing tradition in the world but still enormously popular for its wonderful, soaking 

steam treatment. Enjoy the authencity of this time-honoured indulgence.

الحمام 
بمزيج من الثقافات المستمدة من ا�مبراطورية العثمانية وا�مبراطورية الرومانية ُيعد الحمام أقدم 
تقليد من تقاليد االستحمام في العالم، ولكنه ال يزال شائع االنتشار بفضل العالج بالبخار الرائع الذي 

يغمر الجسم بالراحة والدالل. استمتع بأصالة هذه التجربة الرائعة الخالدة عبر ا�زمان.



Hammam 

FOUNTAIN VIEWS CEREMONIAL                   60 MIN

An invigorating body exfoliation in the steam room with traditional black soap and eucalyptus, using a 
Kessa glove is just the beginning.  This is followed by deep cleansing of the skin with a Rhassoul mask 
enriched by neroli and a foot exfoliation with minted bath salts. Your hair will be washed with green tea 
and your face will be treated with pure Argan elixir, complemented with a refreshing orange blossom 
spritz. To complete this sophisticated indulgence, your body will be nurtured with organic anti-fatigue oil 
redolent of the sweet oranges of Marrakech.

THE MAJESTIC JOURNEY                       90 MIN

Time will seem to stand still as you experience this multi-sensory, authentic hammam ritual. A Kessa glove 
will apply black soap and eucalyptus to your body, followed by a natural honey body exfoliation and 
Argan facial scrub, This is a double exfoliation, leaving your skin with the sensation of ultra-smoothness. 
Your senses will then be heightened with a mint body mask and foot bath to boost circulation. While this 
is happening, your hair will be washed with green tea and your face masked in green clay. The ceremony 
will close with exquisite skin hydration, achieved by applying organic Argan elixir and sandalwood oil.

MOROCCAN GARDENS                            120 MIN

From top to toe, you will be indulged with a true Moroccan experience, as if you had been transported 
to a fragrant Marrakech garden. We will rejuvenate your skin, applying black soap and eucalyptus with a 
tradition Kessa glove. Then we will cover your body in a rose blossom Moroccan lava clay and apply an 
organic white clay facial mask. This will expel toxins and purify your skin. you will also adore the minted 
bath salt foot exfoliation and green tea hair wash. Your visit to the garden is completed with a rose water 
body mist and the application of Shea butter and Jasmin to leave your skin fabulously hydrated.



٦٠ دقيقة فاونتن فيوز سيرمونيال 

جلســة تقشــير للجســم مجــددة للحيويــة داخــل غرفــة البخــار باســتخدام الصابــون ا�ســود التقليــدي وخالصــة الكافــور 
وقفــاز التقشــير «كيســا»، كل هــذا مجــرد بدايــة. سُيغســل الشــعر بالشــاي ا�خضــر وســُتعالج بشــرة الوجــه بإكســير ا�رغــان 
النقــي، بعــد ذلــك ُتــرش البشــرة ببخــاخ منعــش بخالصــة زهــرة البرتقــال. لتكتمــل هــذه الجلســة المدللــة للحــواس، ســُيغمر 

جســمِك بزيــت عضــوي مضــاد للشــعور با�جهــاد مســتخلص مــن برتقــال مراكــش الحلــو.

٩٠ دقيقة الرحلة الملكية 

يبــدو أن الوقــت يتوقــف، وأنــت تســتمتع بطقــس الحمــام ا�صلــي المدلــل للحــواس. يوضــع الصابــون ا�ســود والكافــور 
علــى جســمك باســتخدام قفــاز التقشــير «كيســا»، تتبعــه جلســة تقشــير للجســم بالعســل الطبيعــي وجلســة تقشــير 
ــاع  ــة تكســب البشــرة شــعور� بالنعومــة الفائقــة. ســتنعش حواســِك بقن ــا جلســة تقشــير ثنائي ــان، إنه ــت ا�رغ ــه بزي للوج
النعنــاع للجســم وحمــام القدميــن لتنشــيط الــدورة الدمويــة. أثنــاء اســتمتاعِك بهــذه الجلســات سُيغســل شــعرِك بالشــاي 
 ،pفائقــ pا�خضــر ويوضــع علــى وجهــِك قنــاع الطيــن ا�خضــر. تصــل هــذه التجربــة الرائعــة إلــى نهايتهــا بترطيــب البشــرة ترطيبــ

باســتخدام إكســير ا�رغــان العضــوي وزيــت خشــب الصنــدل.

الحدائق المغربية                                                     ١٢٠ دقيقة

ــق  ــة إلــى إحــدى حدائ ــِك ســافرت فــي رحل ــو أن ــة، كمــا ل ــة ا�صيل ــة المغربي ــن، ســتغمرِك التجرب ــرأس وحتــى القدمي مــن ال
المغــرب التــي تفــوح بالروائــح ا�خــاذة. ســنجدد بشــرتِك بتطبيــق الصابــون ا�ســود والكافــور باســتخدام قفــاز التقشــير 
«كيســا» التقليــدي. بعدهــا ســنغطي جســمِك بطيــن مغربــي غنــي ببراعــم الــورد، ونضــع علــى وجهــِك قنــاع الطيــن 
ا�بيــض العضــوي. تعمــل هــذه الجلســة علــى تخليــص البشــرة مــن الســموم وتنقيتهــا. ستعشــق جلســة تقشــير القدميــن 
بالملــح الغنــي بالنعنــاع وجلســة غســل الشــعر بالشــاي ا�خضــر. تكتمــل زيارتــِك إلــى الحديقــة ببخــاخ مــاء الــورد للجســم 

ــدة الشــيا وخالصــة الياســمين لتحصــل علــى بشــرة فائقــة الترطيــب. وزب

الحمام





Relax

Drift away for a while on a cloud of serene bliss as we give your body something it 

truly deserves; a little time off from the stresses and strains of modern living.

االسترخاء
سافر بعيد� على سحابة من المتعة والهدوء حيث سنقدم لجسمك شيئp يستحقه بجدارة؛ القليل 

من الوقت بعيد� عن الضغط والتوتر وا�جهاد الذي تفرضه الحياة العصرية.



Relax

AROMAWAVE              30 MIN | 60 MIN | 90 MIN
The combination of your preferred aroma and soothing strokes with smooth and gentle pressure applied 
guarantees this sensation experience that will leave your body and mind in a calm and peaceful state. 

TENSION RELEASE               30 MIN | 60 MIN | 90 MIN
Feel your energy awaken with this deeply restorative full body massage by applying deep-soothing strokes 
to relax your muscles and relieve stress and tension which will leave you feeling renewed with improved 
blood circulation. 

TRADITIONAL THAI                     60 MIN | 90 MIN
The benefits of this time-honoured treatment are many, positively affecting mind and body.
By stretching joints and relieving pressure on ligaments and muscles, stress is lowered, energy is boosted, 
circulation is stimulated, headaches are relieved and even joint mobility is improved.

HEATED LAVA STONES               60 MIN | 90 MIN
The heated lava stone massage encourages deep relaxation and soothes muscle tension, rebalancing the 
body, mind and spirit. Highly recommended for anyone seeking to release tight muscles and stress relief.

NURTURING MOTHER-TO-BE                  75 MIN
Perfect for mother to be using soothing strokes to help relieve tension, stimulate the circulation to 
reduce areas of swelling and improve circulation. 

FOOT REFLEXOLOGY                30 MIN | 60 MIN
By using specific techniques practiced for thousands of years, our reflexologists manipulate various 
zones on the sole of the foot, applying pressure that is widely believed to be beneficial in enhancing the 
body energy flow.

PRECIOUS MIND               30 MIN | 60 MIN 
A therapeutic focus on pressure points of the scalp, head and neck combined with shoulders and back to 
relieve any tension and improve scalp circulation using warm soothing oil.



٣٠ دقيقة / ٦٠ دقيقة/ ٩٠ دقيقة موجة الزيوت العطرية 

يضمــن لــِك مزيــج مــن الزيــوت العطريــة المفضلــة لديــِك والضربــات الخفيفــة المهدئــة ل�عصــاب والضغــط اللطيــف علــى الجســم 
تجربــًة حســية رائعــة تتــرك جســمِك وعقلــِك فــي حالــة مــن الراحــة والهــدوء والســكينة. 

٣٠ دقيقة / ٦٠ دقيقة/ ٩٠ دقيقة جلسة تخفيف ا�جهاد  

اشــعر بطاقتــك المتجــددة مــع جلســة تدليــك الجســم بالكامــل التــي ُتعيــد إليــه نشــاطه وحيويتــه مــن خــالل تطبيــق ضربــات 
عميقــة تعمــل علــى إرخــاء العضــالت وإزالــة التوتــر وا�جهــاد ممــا يمنحــِك شــعور� بالتجــدد ويحســن الــدورة الدمويــة. 

٦٠ دقيقــة / ٩٠ دقيقة جلسة التدليك التايالندي التقليدية  

وإطالة  تمديد  خالل  من  والجسم.  العقل  في  با�يجاب  تؤثر  فهي  ا�زمان،  عبر  المتوارثة  العالجية  الجلسة  هذه  مزايا  تتعدد 
المفاصل وتخفيف الضغط الواقع على ا�ربطة والعضالت مما يقلل الشعور با�جهاد، ويجدد الطاقة، وينشط الدورة الدموية، 

ويزيل الصداع، ويحسن قدرة المفاصل على الحركة.

٦٠ دقيقة / ٩٠ دقيقة صخور الالفا الساخنة 

يحفــز التدليــك بأحجــار الالفــا الســاخنة الشــعور باالســترخاء العميــق، ويخفــف الشــد العضلــي، ويعيــد التــوزان للجســم والعقــل 
والــروح. ُينصــح بهــا كثيــر� �ي شــخص يرغــب فــي التخلــص مــن الشــد العضلــي والشــعور با�جهــاد.

٧٥ دقيقة جلسة العناية بالحوامل  

جلســة مثاليــة للمــرأة الحامــل حيــث ُتســتخدم ضربــات خفيفــة مهدئــة ل�عصــاب تســاعد فــي تخفيــف التوتــر وتنشــيط الــدورة 
الدمويــة لتقليــل مناطــق التــورم وتحســين الــدورة الدمويــة. 

٣٠ دقيقــة / ٦٠ دقيقة عالج القدمين بالمنعكسات 

باســتخدام أســاليب عالجيــة محــددة مختبــرة منــذ آالف الســنين يقــوم أخصائيــو العــالج بالمنعكســات بتطبيــق الضغــط علــى 
مناطــق متنوعــة فــي باطــن القــدم، وهــو أمــر ســاد االعتقــاد بأنــه مفيــد فــي تعزيــز تدفــق الطاقــة فــي الجســم.

٣٠ دقيقة / ٦٠ دقيقة العقل الثمين  

عالج يركز على نقاط الضغط في فروة الرأس والرقبة با�ضافة إلى الكتفين والظهر، ويهدف إلى تخفيف ا�جهاد وتحسين الدورة 
الدموية في فروة الرأس باستخدام زيت دافئ مهدئ.

االسترخاء





Ling

State of the art ingredients merged with Asian beauty secrets for truly complete holistic 

wellness of skin, body, mind and spirit! Ling delivers visible results inside and out.

لينغ
تم دمج المكونات الحديثة مع أسرار الجمال ا£سيوية لضمان الصحة الكاملة الكاملة للبشرة 

والجسم والعقل والروح! لينغ يسلم نتائج واضحة من الداخل والخارج.



“WOW” TRIPLE PEEL ENERGY LIFT                90 MIN 

This complete facial begins with the LING Signature Triple Peel including a glycolic peel, a papaya enzyme 
peel and an acid-free rescue peel to deeply clean and remove all traces of surface debris.  A customized 
selection of targeted serums is chosen and applied for your skin needs whilst a Ginseng Therapy Moisture 
mask instantly soothes, revives and alleviates inflammation. The facial includes a relaxing lymphatic 
drainage massage to detoxify the skin and concludes with a Charcoal Detox Mask and an infusion of chi 
energy tourmaline crystal onto facial acupressure points to reveal a slimmer v-shaped contour. 

ROSE QUARTS                                           60 MIN

The Rose Quartz Anti-Aging facial begins with detoxing and exfoliating the face to digest dirt and
impurities. Pore extractions are performed to remove impurities and pore congestion Our legendary 
custom blended Ginseng Therapy Moisture mask is used to instantly soothe, revive, and alleviate 
inflammation. Two Rose Quartz Rollers are used to gently massage our serum solutions into the face. 
Lastly, our 8 Jewels Gemstone Cream is applied with our Rose Quartz mask to help unclog the Heart 
Chakra, letting go of stress and negativity that can cause tension in the muscle, resulting in fine lines and 
wrinkles. Rose Quartz face mask is also good for the heart and circulation, bringing oxygen to skin which 
improves tone, luster, and glow. Complexion is super clean, smooth, and clear. You will instantly Glow!

GINSENG HERBAL EXPRESS                 45 MIN 

A purifying express facial that gently exfoliates and drenches the skin with hydration for a perfect supple, 
glowing result. Imperial Jade Rollers are used to massage and infuse a custom blended Ginseng Therapy 
Moisture mask to instantly soothe, revive and alleviate inflammation.

Ling



٩٠ دقيقة المقشر الثالثي لرفع الطاقة "واو" 

يبــدأ هــذا العــالج الكامــل للوجــة بمقشــر "لينــغ" الثالثــي المميــز بمــا فــي ذلــك قشــر الجليكوليــك وقشــر أنزيــم البابايــا وقشــر إنقــاذ 
خالــي مــن الحمــض لتنظيــف عميــق وإزالــة جميــع آثــار الحطــام الســطحي. يتــم اختيــار مجموعــة مخصصــة مــن ا�مصــال المســتهدفة 
ويتــم تطبيقهــا لتلبيــة احتياجــات بشــرتك، بينمــا قنــاع  جنســينغ المرطــب و المعالــج  يهــدئ االلتهــاب وينشــطه علــى الفــور. يتضمــن 
الوجــه تدليــًكا تصريًفــا مريًحــا لللمفاويــة �زالــة الســموم مــن البشــرة ويختتــم بقنــاع إزالــة الســموم مــن الفحــم وتســريب بلــورات 

."V" التورماليــن ذات الطاقــة الفائقــة علــى نقــاط الوخــز با�بــر للوجــه للكشــف عــن محيــط أنحــل علــى شــكل حــرف ال

 روز كوارتز    ٦٠ دقيقة

يبــدأ عــالج الوجــه روز كوارتــز المضــاد للشــيخوخة بإزالــة الســموم وتقشــير الوجــه لهضــم ا�وســاخ و الشــوائب. يتــم تنفيــذ عمليــات 
اســتخراج المســام �زالــة الشــوائب واحتقــان المســام يســتخدم قنــاع جنســينغ المرطــب و المعالــج. المخصــص لتهدئــة االلتهــاب علــى 
ــة  ــم الجواهــر الثماني ــق كري ــًرا ، يتــم تطبي ــز روز لتدليــك محاليــل المصــل بلطــف علــى الوجــه. أخي ــا كوارت الفــور. ُتســتخدم بكرت
الخــاص بنــا علــى قنــاع روز كوارتــز الخــاص بنــا للمســاعدة فــي فصــل القلــب عــن شــقرا ، ممــا يتــرك التوتــر والســلبية التــي يمكــن أن 
تســبب التوتــر فــي العضــالت ، ممــا يــؤدي إلــى ظهــور الخطــوط الدقيقــة والتجاعيــد. قنــاع الوجــه كوارتــز روز مفيــد أيًضــا للقلــب والــدورة 
الدمويــة ، وبذلــك ينقــل ا�كســجين إلــى البشــرة ممــا يحســن اللــون والبريــق والتوهــج. بشــرتك ســتكون  نظيفــة، ناعمــة، و واضحــة. 

ســوف تلمــع علــى الفــور!

٤٥ دقيقة جينسنغ هيربال اكسبريس 

ُمطهــر و منقــي للوجــه يقشــر البشــرة بلطــف ويجففهــا بالمــاء مــن أجــل الحصــول علــى نتيجــة مثاليــة متوهجــة و المعــة. ُتســتخدم 
لفائــف "آمبيريــال جايــد" لتدليــك و وتبليــط مزيــج قنــاع الجينســنغ العالجــي المخصــص لتهدئــة االلتهــاب وتنشــيطه علــى الفــور.

لينغ





Essential Journeys

The essence of any body therapy is to walk the path towards spiritual and physical 

wellness. This means losing what is unnecessary, but gaining what you need to be 

happy, peaceful and content. These four treatments walk with you along that path.

الرحالت اHساسية
 يتمثل جوهر أي عالج جسدي في رسم الطريق الصحيح للوصول إلى الصحة المعنوية والبدنية. وهذا
 يعني خسارة كل ما هو غير ضروري من خالل الحصول على كل ما تحتاج إليه لتنعم بالسعادة

.والهدوء النفسي والرضا الداخلي. تصحبك هذه العالجات ا�ربعة طوال هذا الطريق



DETOX                            60 MIN

First, we will indulge you in an exotic scrub to exfoliate your skin. Then we eliminate toxins with a 
personalized detox mix in a marine algae wrap. Simply, You will feel renewed.

GLOW                  30 MIN | 60 MIN

Start your journey with a sea salt body polish that exfoliates and softens your skin, followed by a relaxing 
scalp massage that stimulates your mind and soothes your scalp. To complete the journey, a luxurious 
body lotion is applied from head-to-toe leaving skin nourished and refreshed.

ESSENTIAL SCULPTING CARE                45 MIN

Refine your body and reduce cellulite at the same time. This is an all-in-one treatment combining ‘fat-
burning’ thermo-reducing clay and an intense massage session.This extremely sophisticated procedure 
uses proven high performance products with sculpting massage strokes around the abdomen, buttocks, 
hips and thighs.

Package of 5 sessions available at 1500 AED  - 45 min per session

 Essential Journeys



٦٠ دقيقة جلسة التخلص من السموم   

أوالً، سندلل بشرتك بمستحضر تقشير فريد من نوعه لتقشير بشرتك. ثم تخليص بشرتك من السموم باستخدام خليط ديتوكس 
بمواصفات خاصة داخل لفافة من الطحالب البحرية. ببساطة، ستشعر وكأنك ُولدت من جديد.

٣٠ دقيقة / ٦٠ دقيقة إشراقة     

ابدء رحلتك بمستحضر صقل البشرة بملح البحر الذي يقشر بشرتك ويكسبها نعومة، تتبعه جلسة تدليك لفروة الرأس تبعث على 
القدمين  أصابع  وحتى  الرأس  من  فاخر  جسم  ترطيب  سائل  يوضع  الرحلة،  لتكتمل  رأسِك.  فروة  وتهدئ  ذهنك  وتنشط  االسترخاء 

ليترك بشرتِك منتعشة وغنية بالعناصر الغذائية.

٤٥ دقيقة جلسة إسينشيال للعناية بالبشرة ونحتها  

ن قوامك وقلل مظهر السيلوليت في نفس الوقت. إنها جلسة عالجية شاملة تجمع بين الطين الحراري «الحارق للدهون» وبين  حسِّ
جلسة تدليك مكثفة. يستخدم هذا ا�جراء البالغ الدقة منتجات عالية ا�داء ذات فاعلية مثبتة مع ضربات تدليكية متخصصة في نحت 

الجسم حول منطقة البطن وا�رداف والوركين والفخذين.

الباقة لخمس جالسات متوفرة ب١٥٠٠ درهم اماراتي - 45 دقيقة لكل جلسة

الرحالت اHساسية



Looking Forward To Seeing You

SCHEDULING AN APPOINTMENT 

Please consult a member of our spa reception team, who will guide you in your choice of treatment and desired 

appointment time. In-house guests should use the spa button on their room phone or call extension 8866; outside 

guests can call +971 4 245 8866 or email spa.adfvh@addresshotels.com. To ensure your preferred time and service is 

available, we recommend booking in advance.

WHEN TO ARRIVE 

Arrive at least 30 minutes before your appointment. Please be advised that late arrivals may result in a reduction of 

your treatment time.

OPENING HOURS 

Open daily from 10 am to 10 pm. The services and facilities of the spa are for guests 16 years old and above.

SPA ETIQUETTE AND TIPS 

Our spa’s environment is one of relaxation and tranquility. Please respect all spa guests’ rights to the serenity we 

provide. The Spa is a mobile and smoke-free zone so please ensure mobile phones are switched off or on silent mode. 

The Spa provides towels, slippers, shower caps and all other requested amenities. 

HEALTH CONDITION 

When making your spa reservation, kindly advise us of any health conditions, allergies or injuries which could affect 

your treatment.

PREGNANCY 

We have exclusive treatments for expectant and nursing mothers. Please allow our team to help you select the 

treatments most suitable for you during this special time.



تحديد موعد 

ُيرجى استشارة أحد أعضاء فريق مكتب االستقبال بالسبا، ليساعدك في اختيار الجلسة العالجية المثالية وتحديد الموعد 
المناسب لك. يجب على الضيوف المقيمين داخل المجمع السكني استخدام الزر الخاص بالسبا على جهاز هاتف 

الغرفة أو االتصال بالرقم ٨٨٦٦. يمكن للضيوف غير المقيمين االتصال بالرقم ٨٨٦٦ ٢٤٥ ٤ ٩٧١+ أو مراسلتنا عبر البريد 
ا�لكتروني spa.adfvh@addresshotels.com. لضمان حجز الموعد المفضل لديك وتوفر الخدمات ننصح بالحجز المسبق.

الوصول

يجب الوصول قبل موعدك بـ٣٠ دقيقة على ا�قل. ُيرجى العلم بأن الوصول المتأخر قد يؤثر علي مدة جلستك العالجية.

ساعات العمل 
يفتح يوميp من الساعة ١٠ صباحp حتى الساعة ١٠ مساًء. خدمات ومرافق السبا مخصصة للضيوف بعمر ١٦ عامp فأكثر.

القواعد وا£داب العامة للسبا  

يتميز السبا من الداخل بأجوائه الباعثة على االسترخاء والهدوء. ُيرجى االلتزام بحق ضيوف السبا في االستمتاع بالهدوء 
الذي نوفره لهم. ال ُيسمح بالتدخين أو استخدام الهواتف المتحركة داخل السبا؛ لذا ُيرجى التأكد من غلق هواتفكم 

المتحركة أو تفعيل الوضع الصامت. يوفر السبا المناشف، والشباشب، وأغطية الرأس، وجميع المستلزمات المطلوبة. 

الحالة الصحية  

عند حجز موعد في السبا ُيرجى إبالغنا بوجود أي حاالت صحية أو حساسية أو إصابات قد تؤثر بالسلب في جلستك العالجية.

الحمل  

لدينا عالجات حصرية للسيدات الحوامل والمرضعات. ُيرجى السماح لفريق عملنا بمساعدتك في اختيار العالجات المناسبة 
لِك خالل هذه الفترة.

نتطلع لرؤيتكم



How To Spa

GIFT VOUCHERS 

Gift vouchers are an ideal present for that special someone and are available for all treatments and products. Gift 

vouchers are non-refundable and must be presented at the time of treatment or purchase.

PERSONAL VALUABLES 

Lockers are provided for your personal items; however we do not recommend that you wear jewelry during your visit to 

the spa. If you are a guest of the hotel we advise you to store all personal valuables in the safety deposit box located 

in your room.

CANCELLATION POLICY 

Please notify The Spa a minimum of 12 hours in advance should you need to cancel or re-schedule to avoid a 100% 

charge for the service. Booking must be secured with a credit card.

PRICES

All prices are quoted in AED and include 10% service charge, 7% Municipality fee and 5% VAT.



قسائم الهدايا  

ُتعد قسائم الهدايا هدية مثالية لشخص قريب إلى قلبك وهي متاحة لجميع العالجات والمنتجات. ال يمكن استرداد قيمة 
قسائم الهدايا ويتعين تقديمها وقت إجراء الجلسة العالجية أو الشراء.

المقتنيات الشخصية القيمة 

تتوفر خزانات لالحتفاظ بمقتنياتكم الشخصية؛ وبالرغم من ذلك ال ننصح بارتداء مجوهرات وُحلي أثناء زيارتك للسبا. إذا 
كنت من نزالء الفندق فإننا ننصحك بحفظ جميع مقتنياتك الشخصية في صندوق ا�مانات الموجود في غرفتك.

سياسة ا�لغاء 
ب رسوم خدمة نسبتها  ُيرجى إبالغ السبا مسبقp بمدة ال تقل عن ١٢ ساعة إذا رغبت في إلغاء الموعد أو تغييره وذلك لتجن»

١٠٠٪. يجب تأكيد الحجز ببطاقة ائتمان.

ا�سعار 
جميع ا�سعار المذكورة بالدرهم ا�ماراتي وتخضع لـ١٠٪ رسوم خدمة، و٧٪ رسوم بلدية، و٥٪ ضريبة قيمة مضافة.

نتطلع لرؤيتكم





Contact us

ADDRESS FOUNTAIN VIEWS

 T +971 4 245 8866  F +971 4 245 8880

TOLL FREE (UAE) 800 ADDRESS

SPA.ADFVH@ADDRESSHOTELS.COM

ADDRESSHOTELS.COM
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