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 Address Sky View
A spectacular duo of interconnected skyscrapers reach for the skies in Downtown 

Dubai, defining a new peak for premium luxury. Welcome to Address Sky View, a 

panoramic city viewpoint where breathtaking vistas of one of the world’s most 

prestigious districts uplift the contemporary elegance of every benchmark-defining 

stay, avant-garde dining concept and ultramodern residence. It’s where wellness takes 

centre stage on the 54th level at The Spa at Address Sky View, amidst ultramodern 

facilities, life-affirming tranquillity and spectacular views of Burj Khalifa. 

العنوان سكاي فيو

الرفاهية  عالم  في  جديدة  قمة  ظهور  لتعلنا  تتعانقان  سحاب  ناطحتا  دبي  مدينة  وسط  سماء  في 

والرعاية الفاخرة في قلب وسط مدينة دبي. مرحبًا بكم في العنوان سكاي فيو ذي اإلطاللة البانورامية 

على المدينة حيث ترتقي المشاهد الخالبة لواحد من األحياء األرقى في العالم باألناقة المعاصرة التي 

الفاخرة، والمطاعم الحديثة ذات مفاهيم تناول الطعام المميزة والشقق فائقة  تميز أماكن اإلقامة 

الحداثة.  وهنا، في الطابق الرابع والخمسين، تحتل صحتكم مركز اهتمامنا في ذي سبا في العنوان 

سكاي فيو الذي يقدم لكم الهدوء الذي يعزز الصحة وسط المرافق فائقة الحداثة مع إطالالت مذهلة 

على برج خليفة.



Wholesome Revitalising Welcoming Enriching

صحي متكاملحيويِمرحاب غني



The Spa at Address Sky View 
For journeys of revival that nourish, enrich and revitalise from deep within, The Spa at 

Address Sky View presents a unique array of treatments and therapies that combine 

natural and organic elements with cutting-edge methods and world-class expertise. 

Relax in an aura of utter refinement across state-of-the-art treatment rooms in 

dedicated sections for men and women, each of which also features a luxurious sauna, 

steam room, relaxation lounge and Plunge Pool. A breathtaking couple’s suite offers 

the opportunity for shared experiences of rejuvenation followed by a private meal on 

the stunning Sky Deck. 

ذي سبا في العنوان سكاي فيو

في  ذي سبا  يقدم  الشباب، حيث  وتجدد  الحواس  وتثري  والجسد  الروح  تغذي  برحلة منعشة  انعموا 

الطبيعية  العناصر  بين  تجمع  التي  والعالجات  المعالجات  من  فريدة  مجموعة  فيو  سكاي  العنوان 

غرف  في  الرقي  من  هالة  وسط  باالسترخاء  استمتعوا  العالمية.  والخبرة  الحديثة  والطرق  والعضوية 

التطور والتي تقدم منطقتين منفصلتين للرجال والسيدات، وجميعها تحتوي على  العالجات فائقة 

الرائع  الخاص  الزوجي  الجناح  الغطس. كما يقدم  الساونا والبخار وصالة االسترخاء وحمام  أفخر غرف 

الفرصة لتجديد شبابكم وحيويتكم مع عالجاتنا الخاصة، باإلضافة لالستمتاع بوجبة فاخرة ضمن أجواء 

من الخصوصية التامة على السطح العلوي »سكاي دك«.



Signature Spa Journey
Immerse yourself in one-of-a-kind experiences that replenish mind and body with the 

healing touch of gifted therapists and the proven potency of naturally-derived products.

الطقوس العالجية المميزة

ندعدللوا حواسكم مع هذه التجارب الفريدة التي تجدد الذهن والجسم بلمسة شافية من المعالجين 

الموهوبين والمنتجات الطبيعية التي أثبتت نجاحها مرارًا وتكرارًا.



90 دقيقة | 120 دقيقة  طقوس العنوان المميزة   

استمتعوا بلمسة شافية ودللوا أنفسكم مع تقشير كامل للجسم، يتبعه تدليك لطيف يمنحكم 

الفوائد البدنية والحسية لعطري خشب األرز والفيتيفر المميزين للعنوان. اغمروا أنفسكم في حالة 

من االسترخاء الكامل الذي سينعشكم ويجدد شبابكم.

90 دقيقة  تجربتي الخاصة »أبسولوت مي إكسبيرينس”   

انعموا باستراحة تستحقونها من صخب روتين الحياة اليومي لتتعمقوا داخل الذات مع هذا التدليك 

الجسم  في  الطاقة  تدفق  تحسين  طريق  عن  والجسم  العقل  بين  الرابطة  يعزز  الذي  الرائع  العضوي 

بالكامل.

90 دقيقة المالذ العربي 

عالج مستوحى من رحالت الماضي في صحراء شبه الجزيرة العربية الشاسعة، يتضمن تقشير البشرة 

تجتمع  البشرة.  لتجديد شباب  بالتمر  للوجه  عالج  النوق مع  بلبن  الجسم  لف  يتبعها  والتمر،  بالحناء 

شروق  مثل  ساحرة  إشراقة  وتمنحها  وتنعشها  بشرتك  لتدلل  فريد  بتكامل  سويًا  الثالثة  العالجات 

شمس الصحراء المهيب.

ADDRESS SIGNATURE RITUAL                     90 MINS | 120 MINS 

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. 

ABSOLUTE ME EXPERIENCE          90 MINS

Take a well-deserved break from your daily routine to connect with your inner 

self through this exotic Organic signature massage that empowers the mind-body 

connection by improving the flow of energy throughout the body. 

ARABIAN ESCAPE       120 MINS

Inspired by journeys of yesteryear through the vast deserts of Arabia, the Arabian 

Escape features a henna and date scrub for your skin followed by an indulgent camel 

milk body wrap and renewing date facial. The three treatments combine in perfect 

unison to pamper your skin and leave it glowing radiantly, reminiscent of a majestic 

desert sunrise. 



Massages
Let our experienced therapists harness the power of traditional and avant-garde 

techniques to invigorate the senses and relieve muscle tension. 

The Spa at Address Sky View exclusively uses all-natural dry oils for all massage therapies. 

Available in a choice of three unique fragrances, these oils are completely grease-free, 

shower-free, hypo-allergenic and free of colouring agents, nuts and parabens. 

جلسات التدليك
الشد والتوتر  الحواس وإزالة  الحديثة لتنشيط  التقليدية والتقنيات  العالجات  يجمع خبراؤنا بين فوائد 

من العضالت. 

عالجات  جميع  ضمن  تمامًا  طبيعية  جافة  زيوتًا  حصريًا  فيو  سكاي  العنوان  في  سبا  ذي  يستخدم 

تسبب  وال  للغسل،  تحتاج  وال  دهنية  غير  وهي  فريدة  عطور  ثالثة  في  الزيوت  هذه  تتوفر  التدليك. 

الحساسية، كما أنها خالية من األلوان االصطناعية والمكسرات والبارابين.



30 دقيقة | 60 دقيقة | 90 دقيقة  العالج العطري 

تمتعوا بإحساس عميق بالصفاء والهدوء مع أريج الزيوت العطرية الطبيعية التي تعزز اآلثار المهدئة لهذا 

التدليك اللطيف.

30 دقيقة | 60 دقيقة | 90 دقيقة  التدليك البالي  

تدليك بالضغط العميق يجمع بين التمديد اللطيف للعضالت والضغط اإلبري لتحسين الدورة الدموية 

وتخفيف التوتر، وهو عالج مثالي للرياضيين وأصحاب نمط الحياة النشيط.

60 دقيقة | 90 دقيقة  التدليك التايلندي التقليدي 

تخلصوا من التوتر مع هذا العالج المكثف للجسم بالكامل، الذي يجمع بين الضغط على نقاط الضغط 

اليدين  وراحتي  اإلبهام  إصبعي  باستخدام  اليوغا  من  المستلهمة  الخفيفة  التمديد  وتقنيات  اإلبري 

والساعدين والمرفقين والقدمين والركبتين والساقين الستهداف العضالت واألربطة.

60 دقيقة | 90 دقيقة   التدليك باألحجار الساخنة 

بتأثيراته الشافية الواسعة والمتنوعة التي يشتهر بها، يعزز التدليك باألحجار البركانية الساخنة معدل 

األيض ويخلصك من التوتر واآلالم المزمنة، كما يمنحك شعورًا بالسكينة والصفاء يدوم طويالً.

30 دقيقة | 60 دقيقة  تدليك باداباينجا للقدم  

بتقنيات مستوحاة من تقاليد األيورفيدا التي تعتبر القدمين أكثر من مجرد طرفين للمشي والتنقل، 

يستخدم هذا التدليك اللطيف للقدمين زيوتًا دافئة لتخفيف التعب واإلجهاد وتحسين الدورة الدموية 

ومما يمنح شعورًا مهدئًا وملطفًا يساعد على استرخاء الجسم بالكامل.

30 دقيقة | 60 دقيقة  العقل الثمين 

الزيوت  الثمين  العقل  عالج  يستخدم  حيث  الرأس،  وفروة  للرأس  منشط  تدليك  مجرد  من  أكثر  إنه 

التوتر من خالل تهدئة  الدموية وتخلص من  الدورة  الرأس وتحسن  الشعر وفروة  التي تغذي  العطرية 

الذهن والجهاز العصبي.

AROMATHERAPY     30 MINS | 60 MINS | 90 MINS 

Embrace a deep sense of serenity as the uplifting fragrances of natural essential oils 

enhance the calming effects of this gentle massage. 

BALINESE       30 MINS | 60 MINS | 90 MINS 

A deep pressure massage that combines gentle stretching and acupressure to enhance 

blood circulation and alleviate stress, this treatment is especially ideal for those are 

more physically active or involved in athletic activities. 

TRADITIONAL THAI     60 MINS | 90 MINS

Bid adieu to stress with this intensive top-to-toe therapy that involves pressure on 

acupressure points as well as nimble, yoga-inspired stretches using thumbs, palms, 

forearms, elbows, feet, knees and shins to target muscles and ligaments. 

HEATED STONES      60 MINS | 90 MINS

From bolstering metabolism to relieving chronic pain and stress, the heated stone 

lava massage is known for its wide and varied healing effects as well as lasting sense 

of serenity.

PADABYANGA FOOT      30 MINS | 60 MINS 

Inspired by Ayurveda traditions which view feet as important motor organs, this 

gentle foot massage incorporates warm oils to ease fatigue, improve circulation and 

generate a soothing sensation that relaxes the whole body. 

PRECIOUS MIND     30 MINS | 60 MINS 

More than just an invigorating head and scalp massage, the Precious Mind therapy 

incorporates essential oils that nourish the scalp and hair, improve blood circulation 

and relieve stress by calming the mind and nervous system. 



Facial treatments
Explore a distinctive selection of facial treatments that harness the power of acclaimed 

products and leading-edge techniques to reach beneath the surface and restore your 

skin’s natural lustre and vitality. 

عالجات الوجه
اكتشفوا مجموعة مميزة من عالجات الوجه التي تستخدم قوة المنتجات التي أشاد بها الكثيرون 

والتقنيات الرائدة التي تتعمق داخل البشرة لتعيد إليها حيويتها وإشراقتها الطبيعية.



90 دقيقة  جلو إنفيوجن فيشال - عالج الوجه باألكسجين الثالثي  

المراحل  ثالثي  الفعالية،  عالي  العالج  هذا  يستخدم  الداخل،  من  متألقة  شابة  بشرة  على  للحصول 

للوجه الفوائد المذهلة لمستحضرات لينج المبتكرة والحائزة على الجوائز والتي تعمل على توصيل 

األكسجين إلى الطبقات األعمق من البشرة لتمنحكم بشرة أفتح وأكثر انتعاشًا واستعدادًا لمواجهة 

العالم.

75 دقيقة  »بيو ليفت وبيو اليت« عالج الوجه فائق الفعالية المضاد للشيخوخة  

الوجه  عالج  استخدام  يتبعها  وتنظيفها،  البشرة  لتقشير  مكثفة  بمعالجة  الثوري  العالج  هذا  يتميز 

البشرة  تجديد  عملية  يعزز  مما  األمريكية،  ناسا  وكالة  طورته  الذي  ريجوفينيشن«  فوتو  »يوث-اليت 

الطبيعية لمعالجة لون البشرة غير الموحد والحد من عالمات التقدم في العمر.

60 دقيقة  بور تو بيور - وداعًا للبثور 

صمم هذا العالج عالي الكفاءة خصيصًا للبشرة األكثر تعرضًا لظهور حب الشباب، ويتضمن تقشيرًا 

كمية  يتبعها  الطبيعة،  من  مستمدة  منتجات  باستخدام  وترطيبها  تنظيفها  مع  للبشرة  عميقًا 

مناسبة من منتجات لينج للعالج باألكسجين الحائزة على الجوائز للتخلص من انتشار البثور بشكل 

مستمر.

45 دقيقة  أوكسجين سباركلينج جلو آند ليفت  

بعالج  أنفسكم  دللوا  البشرة،  على  الظهور  في  تأثيره  ويبدأ  عليكم  الشديد  اإلرهاق  يؤثر  عندما 

تنشيطي سريع مع تدليك نقاط الضغط اإلبري بالوجه، يتبعه تقشير للبشرة بحمض التفاح العضوي 

وعالج قناع األوكسجين الذي ينظف البشرة وينعشها بلطف لتشعروا بالصحة والحيوية واالسترخاء من 

الداخل والخارج.

30 دقيقة  عالج العنين المنشط 

أسفل  والجيوب  اإلرهاق  من  تخلصوا  خاصة.  وتغذية  عناية  تستحقان  لذلك  الروح،  نافذتا  هما  العينان 

العينين والهاالت السوداء واالنتفاخ من خالل مزيج مهدئ من طاقة موجات األشعة تحت الحمراء الطويلة 

يتبعها بكرات اليشم التي تساعد بفعالية أيضًا في تقليل التجاعيد ورفع منطقة الحاجبين.

GLOW INFUSION FACIAL- TRIPLE OXYGEN FACIAL    90 MINS 

For a youthful glow that is more than skin deep, this highly-effective, three-stage facial 

harnesses the power of LING’s award-winning innovations to deliver oxygen to the 

deepest layers of your skin and leave you feeling lighter, fresher and ready to face the 

world.

BIO LIFT AND BIO LIGHT ULTIMATE ANTI-AGING FACIAL    75 MINS 

Featuring an intensive cleansing and peeling treatment followed by a gentle application 

of the NASA-developed YouthLite Photo Rejuvenation, this groundbreaking facial 

treatment reinforces yours skin’s natural regenerative processes to address uneven 

skin tone and reverse the signs of aging. 

PORE TO PURE- - BYE BYE BREAKOUTS    60 MINS

Designed specifically for acne-prone skin, this highly-effective therapy involves deep 

exfoliation, cleansing and hydration using naturally-derived products followed by 

a healthy dose of LING’s award-winning oxygenating treatments to give you some 

much-needed relief from regular breakouts.

OXYGEN SPARKLING GLOW AND LIFT    45 MINS

When fatigue begins to take a toll on you and your skin, treat yourself to a quick pick-

me-up with this acupressure face massage followed by an Organic Apple Malic Acid 

Peel and oxygenating mask that gently cleanses and revives your skin, leaving you 

feeling healthy, vibrant and relaxed inside out. 

EYE LIFT REFRESHER     30 MINS 

As the windows to your soul, your eyes deserve special care and nourishment. Relieve 

tired eyes, under-eye bags, dark circles, and puffiness with a calming infusion of Far 

Infrared Ray energy followed by Jade Rollers that are also effective in diminishing 

wrinkles and lifting the brow area. 



طقوس أساسية
أسرار  قوة  تمنحكم  التي  المألوفة  غير  العالجات  تلك  مع  رشيق  وقوام  ناعمة  بشرة  على  احصلوا 

الطبيعة الغامضة مع حكمة التقاليد الشرقية العريقة.

Essential Journeys
Whether for silky smooth skin or a slimmer physique, these exotic journeys capture the 

potency of nature’s best kept secrets with the ageless wisdom of Oriental traditions.



60 دقيقة  فوربيدن رايس سكرب  

يتضمن هذا العالج الفاخر واللطيف الذي يعزز الصحة ويغذي البشرة بسخاء تقشيرًا للجسم بالكامل 

الزيوت  تعمل  بينما  والناعمة  الرطبة  البشرة  من  جديدة  طبقة  وكشف  الجافة  الخاليا  من  للتخلص 

العطرية بتناغم لتهدئة الذهن والحواس.

60 دقيقة  ماتشا أنتي سيلوليت  

تمتعوا ببشرة أكثر شبابًا ونعومة وتحفيز معدل األيض لإلسراع من حرق الدهون الزائدة مع التدليك 

المقاوم للسيلوليت وعالج لفافة الشاي األخضر والماتشا التي تعمل على تنحيف الجسم.

60 دقيقة  عالج راهسول العضوي للتخلص من السموم 

ومرطبات  المنشطة  العطرية  والزيوت  العضوية  الشيا  بزبدة  االستثنائية  راهسول  طين  فوائد  تعزز 

البشرة إلزالة السموم من الجسم وترطيب البشرة وتنعيمها في نفس الوقت.  

FORBIDDEN RICE SCRUB             60 MINS

Luxurious, gentle and wholesomely nourishing, this total body exfoliation treatment 

buffs away dry cells to reveal smooth, supple and hydrated skin, while aromatherapy 

oils work in tandem to soothe the mind and senses.

MATCHA ANTI-CELLULITE        60 MINS

Enjoy smoother, firmer skin while bolstering your body’s metabolism to speed up 

the breakdown of excess fat with an anti-cellulite massage followed by the naturally 

slimming Green Tea and Matcha Wrap.

ORGANIC RHASSOUL CLAY DETOX                         60 MINS

The exceptional benefits of organic rhassoul clay are fortified by organic shea butter, 

rejuvenating aromatherapy oils and body hydrators to holistically detoxify the body 

while hydrating and softening the skin. 



Holistic Packages
Let The Spa at Address Sky View be your sanctuary for a day as you explore refreshing 

new dimensions of wellness with these immersive journeys, each of which takes a unique 

approach to recharging your senses and inspiring a lasting sense of bliss and vitality. 

الباقات الشاملة
ليكــن منتجــع ذي ســبا فــي العنــوان ســكاي فيــو مالذكــم ليــوٍم كامــل لتكتشــفوا معنا أبعــادًا جديدة 

ــد  ــدًا لتجدي ــًا فري ــا نهج ــذ كل منه ــي تأخ ــة الت ــارات المذهل ــك الخي ــع تل ــة م ــة والرفاهي ــة للصح منعش

الطاقــة وتنشــيط الحــواس وتمنحكــم شــعورًا دائمــًا مــن الحيويــة والســعادة.



DETOX ESCAPE 

Discover a comprehensive path to enduring health and wellness with expert guidance 

that is tailored to your specific needs and goals. Beginning with a thorough Body 

Composition Analysis (BCA), the Detox Escape features a series of energising experiences 

including a Power Class with a personal trainer, deep cleansing detoxification treatments 

and an invigorating massage with thermal algae body wrap. A wholesome meal at The 

Restaurant at Address Sky View assures a satisfying conclusion to this exquisite journey.   

SERENITY DUET  

Treat yourself and your significant other to a richly meaningful and intimate experience 

of blissful rejuvenation in the Couple’s Suite at The Spa at Address Sky View. Designed 

to create a state of serene and focused mindfulness, the Serenity Duet harnesses the 

power of nature-inspired products to holistically cleanse and nourish your body while 

subtle hints of notes uplift the ambience. The Suite also features a private jacuzzi and 

a balcony where visitors can enjoy a delicious lunch or dinner amidst panoramic sights 

of Downtown Dubai. 

SPA LADIES’ NIGHT  

A little bit of indulgence can go a long way, especially when combined with the deeply 

enriching effects of a salt scrub followed by an invigorating back and foot massage. Let 

our therapists pamper you with our finest treatments as you enjoy an enticing selection 

of fresh fruits, sparkling dates juice and a chocolate fountain with fresh strawberries.

ديتوكس إسكيب  

اكتشفوا طريقًا شامالً مصمم خصيصًا ليلبي احتياجاتكم الخاصة ويصل بكم إلى الصحة والعافية 

المجددة  التجارب  ذلك سلسلة من  ويتبع  الجسم،  تركيب  بتحليل  العالج  يبدأ  الخبراء.  برفقة  الدائمة 

للنشاط والتي تتضمن حصة لتمارين الطاقة مع مدرب شخصي وعالجات للتنظيف العميق والتخلص 

من السموم وتدليك منعش مع لف الجسم في لفافة حرارية من الطحالب البحرية. ثم تنتهي الرحلة 

المذهلة بوجبة صحية في ذي رستورانت في العنوان سكاي فيو.   

سيرينيتي دويت  

في  سبا  ذي  في  الزوجي  الجناح  في  شبابكما  تجدد  وحميمة  غنية  تجربة  في  معًا  أنفسكم  دللوا 

العنوان سكاي فيو. تم تصميم العالج ليمنحكما السكينة وصفاء الذهن بقوة المنتجات المستوحاة 

من الطبيعة لتنقي الجسم وتمنحه التغذية مع عطور رقيقة تحسن المزاج. يتضمن الجناح الزوجي 

جاكوزي خاص وشرفة لالستمتاع بالمشهد البانورامي لوسط مدينة دبي اثناء تناول طعام الغداء أو 

العشاء.

ليلة المنتجع للسيدات  

العميقة  الثرية  التأثيرات  مع  يجتمع  عندما  خاصة  الفوائد،  من  الكثير  يمنحكن  التدليل  من  القليل 

للملح البحري التي يتبعها تدليك منعش للظهر والقدم. دعوا معالجاتنا المتخصصات يقدمن لُكن 

أفضل العالجات في أثناء استمتاعكن بمجموعة من الفواكه الطازجة وعصائر التمور الفوارة المختارة 

بعناية مع نافورة الشوكوالتة والفراولة الطازجة.





Contact us

ADDRESS SKY VIEW

T +971 4 873 8881, +971 4 873 8882 

SPA.ADSVH@ADDRESSHOTELS.COM
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The Spa at Address Sky View    Price List قائمة األسعار ذي سبا في العنوان سكاي فيو 

SIGNATURE SPA JOURNEY DURATION PRICE IN AED

Address Signature Ritual 90/120 Mins 680/850

Absolute Me Experience 90 Mins 780

Arabian Escape 90 Mins 1080

MASSAGES DURATION PRICE IN AED

Aromatherapy 30/60/90 Mins 285/480/680

Balinese 30/60/90 Mins 285/480/680

Traditional Thai 30/90 Mins 480/680

Heated Stones 30/90 Mins 480/680

Padabyanga Foot 30/60 Mins 285/480

Precious Mind 30/60 Mins 285/480

FACIAL TREATMENTS DURATION PRICE IN AED

Glow Infusion Facial- Triple Oxygen  90 Mins 780

Bio Lift and Bio Light Ultimate Anti-Aging 75 Mins 888

Pore to Pure- - Bye Bye Breakouts  60 Mins 580

Oxygen SparkLING Glow and Lift 45 Mins 380

Eye Lift Refresher  30 Mins 285

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

السعر بالدرهمالمدةالطقوس العالجية المميزة

680 درهمًا | 850 درهمًا90 دقيقة | 120 دقيقة طقوس العنوان المميزة 

تجربتي الخاصة “أبسولوت مي 
إكسبيرينس”

780 درهمًا90 دقيقة 

 10٨0 درهمًا90 دقيقةالمالذ العربي

السعر بالدرهمالمدةجلسات التدليك

العالج العطري
 30 دقيقة | 60 

دقيقة | 90 دقيقة 
285 درهمًا | 480 درهمًا | 

680 درهمًا

التدليك البالي 
 30 دقيقة | 60 

دقيقة | 90 دقيقة
285 درهمًا | 480 درهمًا | 

680 درهمًا

480 درهمًا | 680 درهمًا60 دقيقة | 90 دقيقة التدليك التايلندي التقليدي

480 درهمًا | 680 درهمًا60 دقيقة | 90 دقيقة التدليك باألحجار الساخنة

285 درهمًا | 480 درهمًا30 دقيقة | 60 دقيقةتدليك باداباينجا للقدم

285 درهمًا | 480 درهمًا30 دقيقة | 60 دقيقة العقل الثمين

السعر بالدرهمالمدةعالجات الوجه

جلو إنفيوجن فيشال - عالج الوجه 
باألكسجين الثالثي 

780 درهمًا90 دقيقة 

"بيو ليفت وبيو اليت" عالج الوجه فائق 
الفعالية المضاد للشيخوخة 

888 درهمًا75 دقيقة 

580 درهمًا60 دقيقة بور تو بيور - وداعًا للبثور

380 درهمًا45 دقيقة أوكسجين سباركلينج جلو آند ليفت 

285 درهمًا   30 دقيقة عالج العنين المنشط

السعر بالدرهمالمدةطقوس أساسية

380 درهمًا60 دقيقة فوربيدن رايس سكرب 

380 درهمًا60 دقيقةماتشا أنتي سيلوليت

عالج راهسول العضوي للتخلص من 
السموم

480 درهمًا60 دقيقة 

السعر بالدرهمالمدةالباقات الشاملة

980 درهمًاديتوكس إسكيب 

1080 درهمًاسيرينيتي دويت 

280 درهمًاليلة المنتجع للسيدات

ADDRESSHOTELS.COM ADDRESSHOTELS.COM

T +971 4 873 8881, +971 4 873 8882   SPA.ADSVH@ADDRESSHOTELS.COM T +971 4 873 8881, +971 4 873 8882   SPA.ADSVH@ADDRESSHOTELS.COM

ESSENTIAL JOURNEYS DURATION PRICE IN AED

Forbidden Rice Scrub  60 Mins 380 

Matcha Anti-cellulite  60 Mins 380

Organic Rhassoul Clay Detox  60 Mins 480

HOLISTIC PACKAGES DURATION PRICE IN AED

Detox Escape 90/60 Mins 980

Serenity Duet 105/60 Mins 1080

Spa Ladies’ Night 105/60 Mins 280

األسعار: جميع األسعار محددة بالدرهم اإلماراتي وتتضمن 10% رسوم خدمة و7% رسوم بلدية و5% ضريبة القيمة المضافة.



حجز المواعيد

لحجز موعد للحصول على العالج المثالي، ُيرجى استشارة أحد أعضاء 

فريق االستقبال بالمنتجع الصحي الذي سيرشدكم للخيار المناسب. 

هاتف  في  الصحي  المنتجع  زر  على  الضغط  الفندق  نزالء  يستطيع 

الفندق،  خارج  من  للتواصل   .٨٨٨1 الداخلي:  بالرقم  االتصال  أو  الغرفة 

اتصلوا بنا على هاتف رقم:

 ٨٨٨1 ٨73 4 971+ أو البريد اإللكتروني.

spa.adsvh@addresshotels.com. ننصحكم بحجز موعدكم 

مسبقًا لضمان الحصول على الخدمة المثالية في الوقت الذي 

تفضلونه.

وقت الوصول

لتتمكنوا  األقل،  على  دقيقة  بثالثين  العالج  موعد  قبل  الوصول  يجب 

من االستمتاع بالهدوء والصفاء في ذي سبا. ُيرجى مالحظة أن الوصول 

المتأخر سوف يقلل من وقت العالج المحجوز.

ساعات العمل

متاحة  سبا  ذي  ومنشآت  خدمات  مساًء.   10 إلى  صباحًا   10 من  يوميًا، 

للعمالء لمن هم فوق سن 16.

آداب وارشادات استخدام المنتجع 

نسعى لتوفير بيئة من االسترخاء والصفاء لجميع عمالئنا؛ لذلك نرجو 

والخصوصية.  بالسكينة  االستمتاع  في  العمالء  جميع  حق  احترام 

وبوضع ذلك في االعتبار، ال ُيسمح بالتدخين أو استخدام الهاتف الجوال 

داخل ذي سبا نهائيًا. ُيرجى التأكد من إغالق جميع الهواتف الجوالة أو 

ضبطها على الوضع الصامت. يقدم ذي سبا المناشف والنعال وقبعات 

االستحمام وجميع وسائل الراحة الالزمة.

الشروط الصحية

حالة  بأي  إبالغنا  ُيرجى  الصحي،  بالمنتجع  المرغوبة  الخدمة  حجز  عند 

صحية أو إصابة أو حساسية قد تؤثر على الخدمة المقدمة لكم.

الحمل

ونرجو  والمرضعات،  الحوامل  لألمهات  خاصة  عالجات  بتصميم  قمنا 

العالجات  اختيار  في  بمساعدتكن  المتخصصين  من  لفريقنا  السماح 

األنسب لكن خالل هذه الفترة الخاصة.

قسائم الهدايا

وهي  لكم،  المقربين  لألشخاص  مثالية  هدية  الهدايا  قسائم  تعد 

قسائم  قيمة  استرداد  يمكن  ال  والمنتجات.  العالجات  لجميع  متوفرة 

الهدايا، ويجب تقديم القسيمة للموظف المختص وقت الحصول على 

الخدمة أو الشراء.

المقتنيات الشخصية 

بارتداء  ننصح  ال  أننا  إال  الشخصية،  األغراض  لحفظ  متاحة  خزائن  تتوفر 

ننصحكم  الفندق،  نزالء  أحد  إذا كنتم  ذي سبا.  زيارة  عند  المجوهرات 

المغلقة  الخزانة  في  الثمينة  الشخصية  مقتنيانكم  جميع  بتخزين 

الموجودة في الغرفة.

سياسة اإللغاء

بـ  المحدد  الموعد  قبل  التغيير  أو  اإللغاء  حاالت  في  سبا  ذي  إبالغ  يجب 

سعر  من   %100 تساوي  جزائية  رسوم  دفع  لتجنب  األقل  على  ساعة   12

الخدمة.  يجب تأمين الحجز باستخدام بطافة ائتمان

 األسعار: جميع األسعار محددة بالدرهم اإلماراتي وتتضمن

10% رسوم خدمة و7% رسوم بلدية و5% ضريبة القيمة المضافة.

كيفية التعامل مع أنظمة المنتجع 

T +971 4 873 8881, +971 4 873 8882   SPA.ADSVH@ADDRESSHOTELS.COM
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How To Spa at Address Sky View
SCHEDULING AN APPOINTMENT 

To schedule an appointment for the perfect treatment, 

please consult a member of our spa reception team, who will 

guide you to the right choice. In-house guests can press the 

spa button on their room telephone, or extension 8881. 

Outside guests can call +971 4 873 8881 or email spa.

adsvh@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 to 

enjoy the serenity of The Spa. 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 the use of guests 16 years of age and 

above.

SPA ETIQUETTE AND TIPS 

Our spa environment is one of relaxation and tranquility. 

Please respect all spa guests’ right to privacy and serenity. 

Considering this, The Spa is a mobile and smoke-free zone. 

Please ensure mobile phones are switched off or on silent 

mode. The Spa will provide towels, slippers, shower caps 

and all other amenities required.

HEALTH CONDITION 

When making your spa reservation, kindly advise us of any 

health conditions, allergies or injuries which could affect 

your service.

PREGNANCY 

We have exclusively-designed treatments for expectant 

and nursing mothers. Please allow our team to help you 

select the treatments most suitable for you during this 

special time.

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.

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