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لطالما كان الوقت من أثمن الهبات المتاحة لنا، أّما كيفية تمضيته فمن شأنه أن يثري حياتنا دون حدود. لذلك نقدم لكم 
في ذي سبا أرقى العالجات والتقنيات للتجديد والتنشيط واالسترخاء، لكي تتمّيز كل لحظة ثمينة بأقصى درجات النعيم 

والرفاه.

ويمكنكم من خالل الصفحات اآلتية استكشاف مجموعة منّوعة من العالجات، بدًء من الطقوس المميزة بتوقيع باالس، 
وتجارب الحمام الشرقية وعالجات الجسم، وصوالً لجلسات التدليك وعالجات الوجه وغيرها. انعموا باستعادة شبابكم 

وإرجاع عقارب الزمن إلى الوراء واكتسبوا نظرة جديدة للحياة معنا.

Time is one of our most precious gifts, and how we choose to spend it can enrich our lives immeasurably. 
At The Spa, we bring you the finest therapies and techniques to rejuvenate, refresh and relax, so that each 

moment is defined by bliss and a heightened sense of well-being. 

Within these pages, you can explore a varied range of treatments, from our signature rituals, hammam 
experiences and body treatments, to massages, facials and beyond. Reconquer your youth, take back 

time, and gain a new appreciation for life with us. 

أهالً وسهالً بكم يف ذي سبا

Welcome to the Spa



رحلة عرب الصحراء
One Desert Journey 

One Desert Journey    90 MINS – AED 850
Lose yourself in the vastness of the desert in a truly traditional adventure. Pamper your skin with a refreshing 
desert sand and salt scrub and indulge in a relaxing massage which uses the ‘oussada’ cushion with coriander, 
and an energising ‘khemoussa’ pouch featuring three Moroccan mint varieties.

٩0 دقيقــة – 850 درهم رحلة عرب الصحراء   
اســتعّدوا للشــروع فــي مغامــرة صحراويــة تقليديــة بامتيــاز. دلّلــوا بشــرتكم بعــالج تقشــير منعــش مكــّون مــن الملــح ورمــال 
الصحــراء ثــم انغمســوا باســترخاء فــي تدليــك يســتخدم وســادة مليئــة بالكزبــرة ثــم حقيبــة تحتــوي ثالثــة أصنــاف مــن النعنــاع 

المغربــي المنّشــط.

طقوس مميزة بتوقيع باالس

Palace Signature Rituals



THE king’s RITUAL      120 mins - AED 1250
This regal journey begins with a deeply nourishing Ayurvedic scalp treatment, followed by a stress-relieving 
organic salt of the earth scrub. A volcanic hot stone, deep tissue body massage, applied with the world’s first 
luxury seaweed body oil is next, transporting you to an oasis of peace. Full of vital vitamins and minerals, 
end the experience with a purifying facial fit for royalty.  

THE QUEEN'S RITUAL      120 mins - AED 1250
Unearth The Queen’s secret in a luxurious organic experience. A top to toe body polish combined with 
Dead Sea Salt will leave your skin silky soft. Be enveloped in fresh seaweed leaves from the Atlantic, while a 
hot stone drainage massage enhances the tightening and slimming results. Allow the pro-youth facial to work 
wonders with oceanic vitamins and minerals, to reveal a face full of youthful glow. 

120 دقيقة - 1250 درهم طقوس امللوك 
ــة التوتــر مكــّون مــن ملــح األرض  تبــدأ هــذه الرحلــة الملكيــة بعــالج أيورفيــدي مغــّذ بعمــق لفــروة الــرأس، يتبعــه تقشــير إلزال
العضــوي. يليــه بعــد ذلــك تدليــك األحجــار البركانيــة الســاخنة لألنســجة العميقــة، مطّبــق باســتخدام زيــت فاخــر للجســم هــو 
األول مــن نوعــه فــي العالــم مســتخلص مــن األعشــاب البحريــة، لينقلكــم إلــى واحــة مــن الهــدوء والراحــة. إلســتكمال التجربــة، 

تمتعــوا بعــالج ملــيء بالفيتامينــات والمعــادن الحيويــة لتنقيــة الوجــه يســتحّقه الملــوك.

120 دقيقة - 1250 درهم طقوس امللكات  
أكِشــفَن عــن ســر الملكــة فــي تجربــة اســتجمام عضويــة فاخــرة تبــدأ بعــالج متكامــل يصقــل الجســم مــن الــرأس وحتــى أخمص 
ــم يتبعــه تغليــف منعــش مــن األعشــاب  ــر ث القدميــن، ُيكملــه تقشــير مــن ملــح البحــر الميــت ليتــرك البشــرة ناعمــة كالحري
البحريــة األطلســية الطازجــة، فضــاًل عــن تدليــك باألحجــار الســاخنة يســاعد علــى تصريــف الســوائل الزائــدة والتنحيــف. الختتــام 
التجربــة، يقــوم عــالج الوجــه الفّعــال بتعزيــز عمليــة إعــادة الشــباب للبشــرة مــن خــالل الفيتامينــات والمعــادن المحيطيــة، 

ليظهــر التوّهــج الجميــل المضــيء للوجــه.



 غرفة العالجات
TREATMENT ROOM

Balinese Massage     60/90/120 MINS - AED 550/795/995
As soothing as its name suggests, this approach to massage originating in Bali involves skin rolling, thumb 
strokes and other exotic techniques, all of which come together to make you feel whole again.

BODY MASSAGES

120/٩0/٦0 دقيقة - 7٩5/550 /٩٩5 درهم تدليك بايل  
تدليــك مهــدىء تــم تطويــره فــي جزيــرة بالــي، يتألــف مــن دحرجــة البشــرة والضغــط باإلبهــام وغيرهــا مــن التقنيــات المبتكــرة 

التــي تجتمــع لتمنحكــم شــعورًا بالكمــال.

جلسات تدليك اجلسم



120/٩0/٦0 دقيقة - 550/ 7٩5 /٩٩5 درهم التدليك العميق     
يتســم هــذا العــالج بأســلوب الضغــط العميــق لتقليــل التهــاب العضــالت والقضــاد التــام علــى األلــم، والــذي يناســب مــن 

يخضعــون لجلســات تدليــك بانتظــام أو مــن يعانــون مــن شــّدًا عميقــً فــي العضــالت.

٦0 دقيقة - 550 درهم التدليك االنعكاسي 
الريفلكســولوجي  القدميــن   فــي  الموجــودة  الضغــط  نقــاط  باســتخدام  ووشــفاءه  الجســم  عــالج  تحفــز  عالجيــة  تقنيــة 
االستشــفائية التقليديــة التــي تقــوم علــى فكــرة ارتبــاط جميــع أجــزاء الجســم ببعضهــا البعــض عبــر مســارات للطاقــة تنتهــي 

فــي القدميــن.

120/٩0/٦0 دقيقة - ٩٩5/7٩5/550 درهم تدليك  االسرتخاء  
يتمتــع هــذا التدليــك بأســلوبه المنســجم بطريقــة جميلــة، حيــث يســتخدم اثنــان مــن الُمعالجيــن أيديهمــا وتقنياتهمــا فــي 

تناســق تــام للتخلــص مــن التوتــر فــي جميــع أنحــاء الجســم.

120/٩0/٦0 دقيقة - ٩٩5/7٩5/550 درهم التدليك السويدي     
تمتعوا بإحساس الفرحة العارمة مع جلسة تدليك لكامل الجسم على الطريقة السويدية. يقوم الخبير باستعمال الضغط 

المتوسط لتحسين الدورة الدموية والتصريف اللمفاوي وتعزيز االسترخاء والنوم الصحيح. 

التدليك التايلندي        120/٩0/٦0 دقيقة - ٩٩5/7٩5/550 درهم
يقــوم هــذا التدليــك التايالنــدي الكالســيكي المنّشــط بمــّد العمــود الفقــري لزيــادة ليونتــه ومرونتــه، ممــا يــؤدي إلــى تحســين 

الــدورة الدمويــة. كذلــك يتــم تحريــر المفاصــل وإعدادهــا للحركــة، فتنتهــي الجلســة بشــعور مــن الحريــة والراحــة التامــة.

120/٩0/٦0 دقيقة - ٩٩5/7٩5 درهم تدليك األحجار الساخنة       
يعتمــد هــذا النظــام علــى فــن استشــفائي تقليــدي هــو الــع اج بأحجــار البازلــت. تعمــل الحــرارة المنبعثــة مــن األحجــار البلطيقية 
علــى تخفيــف شــد العــض ات وإراحتهــا مــن اإلجهــاد فــض ًا عــن مســاعدة الجســم علــى الســير فــي عمليتــه الخاصــة للتخلــص 

مــن ســمومه.

Deep tissue Massage   60/90/120 MINS - AED 550/795/995
Reduce inflammation of the muscles and free yourself from pain with this powerful deep-pressure treatment 
for those who experience massages regularly or suffer from deep-seated muscle tension.

Reflexology Massage  60 MINS - AED 550
Stimulate healing throughout the body using pressure points in the feet through reflexology, an ancient 
healing tradition based on the principle that all parts of our body are connected by energy pathways ending 
in the feet.

RElaxing Massage   60/90/120 MINS - AED 550/795/995
A beautifully synchronised massage, two therapists use their hands and techniques in complete harmony to 
ease tension throughout your body.

Swedish Massage   60/90/120 MINS - AED 550/795/995
Experience pure joy with a full body Swedish-style massage. Performed with medium pressured intensity, 
this massage increases circulation, enhances lymphatic drainage and promotes relaxation and sleep. 

Thai Massage     60/90/120 MINS - AED 550/795/995
This invigorating classic Thai massage stretches the spine to make it more flexible and stimulated, resulting 
in better blood circulation. Joints are freed and mobilised, and the feeling is one of sweet surrender. 

hot Stone Massage      60/90/120 MINS - AED 795/995
This massage uses the ancient art of healing with basalt stones. The heat from the Baltic rocks helps release 
tension in tight, tired muscles and aids your body’s own detoxification process.

BODY MASSAGESجلسات تدليك اجلسم



صالة اإلسرتخاء
RELAXATION LOUNGE

عالجات اجلسم

body treatments

Orange Vitality Scrub    30 MINS - AED 355
A temptation like no other, this antioxidant treatment is ideal for skin suffering from the loss of elasticity and 
dehydration, and contains the highest concentration of Vitamin C, green tea and rose hip oil. The protective 
approach will polish the surface of your skin and eliminate dead cells using highly effective botanical and 
natural exfoliating agents, in a unique and innovative way. Enjoy a soft, radiant and glowing appearance that 
will make heads turn and faces light up.   

30 دقيقة - 355 درهم تقشري الربتقال   
عــالج ال مثيــل لــه مضــاد لألكســدة والــذي يتميــز بتعاملــه مــع البشــرة الفاقــدة للمرونــة والترطيــب، ويحتــوي علــى نســبة عاليــة 
مــن فيتاميــن ج، باإلضافــة للشــاي األخضــر وزيــت الــورد البــري. يقــوم األســلوب الوقائــي للعــالج بتلميــع ســطح البشــرة وإزالــة 
الخاليــا الميتــة باســتعمال عمليــات تقشــير نباتيــة وطبيعيــة فّعالــة بطريقــة مبتكــرة وفريــدة. تمتعــوا ببشــرة ناعمــة ومشــرقة 

مــن شــأنها أن تســّلط الضــوء عليكــم أينمــا كنتــم.



Desert Sand Scrub    45 MINS - AED 410
For that satin-like feel, allow your skin to be caressed with a delightful combination of desert sand, sea salt, 
argan oil and traditional essences. 

Citrus Drench  60 MINS - AED 565
Douse your body with a sweet citrus scent, with a body wrap that provides deep and intense hydration, 
while restoring the skin’s elasticity. 

تقشري رمال الصحراء    ٤5 دقيقة - 410 درهم
عــالج يمنــح البشــرة ملمســً حريريــً باســتعمال تركيبــة مميــزة مــن الرمــال الصحراويــة واألمــالح البحريــة وزيــت أرغــان والخالصــات 

التقليدية.

٦0 دقيقة - 5٦5 درهم جرعة احلمضيات       
أغمــروا جســمكم بعطــر الليمــون الغنــي فــي غــالف يقــّدم مســتويات عاليــة مــن الترطيــب العميــق، فضــاًل عــن العمــل علــى 

اســتعادة مرونــة البشــرة.



طقوس احلمام الشرقي
Oriental Hammam Ritual 

احلمام الشرقي

ORIENTAL Hammam

Oriental Hammam Ritual  60 MINS - AED 550
The Oriental Hammam scrub and soothing Rhassoul clay from the Moroccan Atlas Mountains represent a 
paired luxury, blended with rose water to nourish the skin and to make you feel at one with the Orient.

Oriental Hammam Scrub  90 MINs - AED 750
A traditional black soap is applied all over the body right before the steam bath. A vigorous scrub and liberal 
dousing later, it’s a feeling of being born again.

٦0 دقيقة - 550 درهم طقوس احلمام الشرقي     
يمّثــل عــالج التقشــير الخــاص بالحمــام الشــرقي وتطبيــق الطيــن المهــدىء مــن جبــال أطلــس المغربيــة تركيبــة مترفــة، 

ممزوجــة بمــاء الــورد لتغذيــة البشــرة وخلــق أجــواء شــرقية ســاحرة.

٩0 دقيقة - 750 درهم تقشري احلمام الشرقي      
يبــدأ العــالج بتطبيــق الصابــون األســود التقليــدي علــى الجســم قبــل حمــام البخــار ويليــه عــالج تقشــير قــوي وتنظيــف لطيــف 

ليبعــث حيــاة جديــدة فــي الجســم والــروح.



عالجات الوجه
 FACIAL TREATMENT

عالجات الوجه

Facial Treatments 

Citrus Vita Essence  60 MINS - AeD 600
Take the plunge into 100% pure Vitamin C and emerge looking younger. Give your skin a boost of energy with 
a reparative, anti-oxidant serum containing high concentrations of this wondrous vitamin. The treatment 
aids collagen production, firming and renewing sun-damaged skin. Think of it as much needed nourishment 
for skin that deserves to be taken care of in the best way possible. 

٦0 دقيقة - 600 درهم انتعاش احلمضيات     
اغمــروا نفســكم بنقــاوة فيتاميــن ج واشــعروا بالفــرق مــع هــذا العــالج االســتثنائي. أعطــوا بشــرتكم دفعــة مــن الطاقــة مــع 
المصــل الترميمــي المضــاد لألكســدة الــذي يحتــوي علــى ُمركــز هــذا الفيتاميــن العجيــب. يســاعد العــالج علــى إنتــاج الكوالجيــن 

والشــد وتجديــد البشــرة التالفــة جــراء أشــعة الشــمس، كمــا يوفــر لهــا التغذيــة الالزمــة واالهتمــام المســتحق.



Facial for sensetive skin  60 MINS - AED 600
When time is of the essence, restore vitality and a vibrant complexion with this deep cleansing and 
brightening facial that ensures a clear and bright visage.

Oxygen Brightener 60 MINS - AED 600
Infuse every pore of your skin with pure oxygen. High city flyers, frequent flyers and smokers can derive 
great benefit from this treatment. A formula that is as light as air will release pure oxygen molecules into 
the skin,  to re-energise natural cellular functions and eliminate toxins. A deep oxygenation massage further 
decongests the body and mind.

DEEP CLeansing facial  60 mins - AED 700
Feel the power of this remodelling and firming treatment that sculpts and defines your facial contour, 
improves skin density and preserves moisture. This innovative facial provides an outstanding lifting and 
re-densifying effect while revealing incredibly supple and plump skin. The treatment is performed with the 
most cuttingedge technology that merges virtual reality, mindfulness, advanced skincare and the wonderful 
power of touch.

Age Defying Face  90 minS - AED 850
Age is just a number,  and you’re as youthful as you look, feel and act. Recapture your youth with this exceptional 
facial restoring elasticity and radiance to skin ravaged by time and weather. Targeted ingredients work to  
compensate for the visible effects of hormonal deficiencies, a truly scientific way to stay youthful. 

Diamond Life Infusion Ritual  90 mins - AED 1250
Capture the essence of youth with this luxurious beauty treatment featuring remarkable rejuvenating 
properties. The skin emerges firmer, visibly younger looking and beautifully luminous, while the revolutionary 
LED Chromo-Rejuvenating Mask enhances the treatment’s anti-ageing effects.

٦0 دقيقة - ٦00 درهم تنظيف الوجه األفضل على االطالق    
استعيدو نضارة وحيوية بشرتكم مع التنظيف العميق الذي سيضمن لكم اطاللة نضرة ومتـألقة.

٦0 دقيقة - ٦00 درهم نقاء األوكسيجن     
دعــوا األكســجين النقــي يدخــل فــي كل مســامات بشــرتكم. عــالج مفيــد لقاطنــي المــدن والمســافرين والمدّخنيــن، حيــث 
ــا الطبيعيــة  تقــوم تركيبــة خفيفــة كالهــواء بإطــالق جزيئــات األكســجين النقــي فــي البشــرة إلعــادة تنشــيط وظائــف الخالي

ــر الجســم والعقــل أكثــر. والتخّلــص مــن الســموم. يختتــم العــالج تدليــك عميــق مؤكســج لتحري

٦0 دقيقة - 700 درهم تنقية عميقة للوجه        
اشــعر بقــوة هــذا العــالج الــذي سيشــد بشــرتك وسيســتعيد تشــكيلة وجهــك، كمــا سينشــط خاليــا الوجــه ويحســن كثافــة البشــرة 
ويحافــظ علــى رطوبتهــا. يوفــر هــذا العــالج المبتكــر تأثيــرًا رائعــً لرفــع الوجــه لينتــج بنهايتــه بشــرة ناعمــة وذات رونــق. تتــم المعالجــة 
باســتخدام أحــدث التقنيــات التــي تجمــع بيــن الواقــع االفتراضــي والتركيــز الذهنــي والعنايــة الفائقــة بالبشــرة وقــوة اللمــس الرائعــة. 

٩0 دقيقة - 850 درهم حتدي الزمن         
ــة واإلحســاس واألفعــال. اســتعيدوا شــبابكم مــع عــالج الوجــه  ــا ســر الشــباب فيكمــن فــي اإلطالل العمــر هــو مجــّرد رقــم، أم
االســتثنائي الــذي يعيــد التألــق والمرونــة للبشــرة المرهقــة جــّراء الزمــن والطقــس. تقــوم المكونــات الهادفــة بالتعويــض عــن 

اآلثــار الواضحــة للنواقــص الهرمونيــة، وهكــذا تحصلــون علــى حــل علمــي بجــدارة إلبقــاء النضــارة والشــباب.

٩0 دقيقة - 1250 درهم احلياة املاسية    
أعيــدوا جوهــر الشــباب لوجهكــم مــن خــالل هــذا العــالج التجميلــي الفاخــر، بخصائصــه المجــّددة والمنعشــة المميــزة. بعــد 
العــالج يظهــر الوجــه بحلتــه الجديــدة األكثــر مرونــة ونضــارة وشــبابً، فيمــا يقــوم القنــاع المجــّدد الثــوري “ليــد كرومــو” بتعزيــز 

مفعــول العــالج بمقاومــة عالمــات التقــّدم فــي الســن. 



TREATMENT ADD ONS.عالجات إضافية

Steam and Extraction    30 mins - AED 150
Free your pores of impurities without perceptible redness and scarring, with a treatment that you can 
choose to add on, for deeply cleansed skin.

Back, Neck and Shoulder 30 mins - AED 270
The most over-worked areas of our body deserve to be looked after.  Feel rejuvenated and ready to face the 
world with this relaxing massage using deep, muscle penetrating techniques. 

eye enhancement 30 mins - AED 270
Your eyes are the windows to your soul, so don’t let the late nights show. Illuminate tired eyes with an 
effective treatment incorporating marine seaweed aiding toxin drainage.

EXPRESS FACIAL  30 mins - AED 270
A revitalising treatment that nourishes, hydrates, softens and exfoliates to improve your skin, leaving your 
face fully rejuvenated. Perfect for a ‘me’ pampering session and a perfect introduction to facial protocols.

Foot Reflexology 30 mins - AED 270
Put a spring in your step with a relaxing and uplifting massage, focusing on the reflex points on your feet.

30 دقيقة - 150 درهم التنظيف العميق بالبخار      
كونــوا علــى ثقــة بــأن معالجتنــا العميقــة لتنظيــف الجلــد ســتمكنكم مــن التمتــع بمســام نظيفــة وببشــرة خاليــة مــن 

الشــوائب مــن دون الخــوف مــن أي احمــرار أو نــدوب.

30 دقيقة - 270 درهم الظهر، والرقبة، والكتفني     
قومــوا باختيــار الزيــت العطــري المناســب لكــم واســمحوا لنــا باالهتمــام بالباقــي. اختبــروا المعنــى الحقيقــي للراحــة العميقــة 
علــى أيــدي أحــد المعالجيــن الخبــراء لدينــا، حيــث يقــوم بجلســة تدليــك تغطــي كل المناطــق الحساســة مــن الــرأس وحتــى 

أخمــص القدميــن.

30 دقيقة  - 270 درهم حتسني مظهر العيون     
العيــون هــي نوافــذ الــروح، لــذا ال تدعــوا تأثيــر الليالــي المتأخــرة بالظهــور فيهــا. أضيئــوا العيــون المرهقــة بعــالج فّعــال مــن 

األعشــاب البحريــة المســاعدة علــى تصريــف الســموم.

30 دقيقة - 270 درهم عالج الوجه السريع      
عــالج تنشــيطي لتغذيــة وترطيــب وتنعيــم وتقشــير البشــرة لغايــة تحســينها، ممــا يتــرك أثــره بالتجديــد الكامــل للوجــه. إن 

هــذا العــالج ُيعــد مثاليــً لجلســة تدليــل خاصــة لنفســك ومقدمــة مثاليــة لعالجــات الوجــه األخــرى.

30 دقيقة- 270 درهم عالج األقدام    
استعيدوا المرونة في خطواتكم من خالل تدليك باعث على الرخاء عبر التركيز على نقاط الضغط في القدمين.







MOHAMMED BIN RASHID BOULEVARD, DOWNTOWN DUBAI 
P.O. BOX 9770, DUBAI, UAE

TEL +971 4 428 7805  FAX +971 4 428 7999
PALACEHOTELS.COM SPA.PADTH@PALACEHOTELS.COM 

 بوليفارد محمد بن راشد, وسط مدينة دبي
ص.ب. ٩٧٧٠، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
ت ٧٨٠5 ٤٢٨ ٤ ٩٧١+  ف  ٧٩٩٩ ٤٢٨ ٤ ٩٧١+  

It’s time to #CelebrateU, join our loyalty programme at UByEmaar.com

@PalaceDowntown  |  #PalaceDowntown  


