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

وسط   قلب  في  الفاخرة  ةنيدموالرعاية  البانورامية  اإلطاللة  ذي  فيو  سكاي  العنوان  في  بكم  مرحبًا 

المدينة حيث   يقترتعلى  لواحد   الخالبة  نمالمشاهد  التي  المعاصرة  باألناقة  العالم  األرقى في  األحياء 

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

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

إطالالت مذهلة عملكم الهدوء الذي يعزز الصحة وسط المرافق فائقة الحداثة  مدقيسكاي فيو الذي 

على برج خليفة.



WHOLESOME REVITALISING

صحي متكاملحيوي



WELCOMING ENRICHING

ِمرحاب 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. 

Exclusive treatments for women          Exclusive treatments for men

Suitable for pregnant women, 12 weeks onwards

ذي سبا في العنوان سكاي فيو
حيث   الشباب،  وتجدد  الحواس  وتثري  والجسد  الروح  تغذي  منعشة  برحلة  مدقيانعموا  في  سبا  ذي 

العناصر الطبيعية نيب عمجتالمعالجات والعالجات التي  نمفريدة  ةعومجمالعنوان سكاي فيو  الرقي 

للرجال  هالة   وسط  باالسترخاء  استمتعوا  العالمية.  والخبرة  الحديثة  والطرق  نموالعضوية  غرف  في 

الجناح  والتي   التطور  فائقة  مدقتالعالجات  نيتقطنم  نيتلصفنم  على  تحتوي  وجميعها  والسيدات، 

الرائع مدقي امكأفخر غرف الساونا والبخار وصالة االسترخاء وحمام الغطس.  أجواء  الخاص  الزوجي 

باإلضافة لالستمتاع  عمالفرصة لتجديد شبابكم وحيويتكم من  الخاصة،  نمضفاخرة  ةبجوبعالجاتنا 

الخصوصية التامة على السطح العلوي »سكاي دك«

 عالجات متميزة للنساء             عالجات متميزة للرجال

ُمناسبة للسيدات الحوامل )بدءًا من األسبوع 12 من الحمل(





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.





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

من العضالت.

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

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

الحساسية، كما أنها خالية من األلوان االصطناعية والمكسرات والبارابين.



AROMATHERAPY   60/90/120 MINS

Embrace a deep sense of serenity as the uplifting fragrances of natural essential oils 
enhance the calming effects of this gentle massage. 

BALINESE   60/90/120 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.

HEATED STONES 60/90/120 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.

REFLEXOLOGY 30/60 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.

HEAD MASSAGE 30/60 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.

PRE-NATAL MASSAGE  650 AED | 60 MINS

Massage is therapeutic bodywork that focuses on the special needs of the mother-to-be 
as her body goes through the dramatic changes of pregnancy. It enhances the function of 
muscles and joints, improves circulation and general body tone, and relieves mental and 
physical fatigue.

650/850/1050 AED |

650/850/1050 AED |

650/850/1050 AED |

380/550 AED |

380/550 AED |



12٠/٩٠/٦٠ دقيقة العالج العطري  

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

التدليك اللطيف.

12٠/٩٠/٦٠ 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.

12٠/٩٠/٦٠ 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.

٦٠/3٠ دقيقة التدليك   االنعكاسي 

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

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

الدموية ومما يمنح شعورًا مهدئًا وملطفًا يساعد على استرخاء الجسم بالكامل.

٦٠/3٠ دقيقة تدليك الرأس 

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.

٦٠ دقيقة التدليك لفترة ما قبل الوالدة       

التدليك عملية عالجية تركز على الحاجات الخاصة للمرأة الحامل، حيث يشهد جسمها تغيرات الحمل 

الدراماتيكية. فهو ُيعزز وظائف العضالت والمفاصل،  وُيحسن الدورة الدموية والحالة العامة للجسم، 

ويؤدي إلى إزالة اإلرهاق العقلي والجسدي.  

1٠5٠/85٠/٦5٠ درهم إمراتي | 

1٠5٠/85٠/٦5٠ درهم إمراتي | 

1٠5٠/85٠/٦5٠ درهم إمراتي | 

55٠/38٠ درهم إمراتي | 

55٠/38٠ درهم إمراتي | 

٦5٠ درهم إمراتي | 





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.



GLOW INFUSION FACIAL - TRIPLE OXYGEN FACIAL   780 AED | 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   888 AED | 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 580 AED | 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 380 AED | 45 MINS

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



٩٠ 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.

 »بيو ليفت وبيو اليت«
٧5 دقيقة 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.

٦٠ 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.

٤5 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.

٧8٠ درهم إمراتي | 

888 درهم إمراتي | 

58٠ درهم إمراتي | 

38٠ درهم إمراتي | 



MEDI-HEALING SIGNATURE WELLNESS PACKAGE  950 AED |90 MINS

Escape for the day and experience the Address journey that will recharge your body and refresh 
your mind. 
Includes: • Medi-Healing Signature Body Massage – 30 minutes 
  • THE LUXURIOUS – 60 minutes

THE ADDRESS 100% SIGNATURE FUSION FACIAL 1300 AED | 100 MINS

The ultimate, perfective, double-mask treatment powered by colloidal diamond and patented stem 
cells. Once meticulously cleansed and exfoliated, oriental Medi-Acupressure therapy prepares the 
skin for the first 100% bio-cellulose sheet mask, used together with LED light and vibration for 
instant elasticity, smoothness, and plumpness. The second sheet mask, the patented Black Diamond 
Charcoal Mask with Botox-mimetic effect, leaves the complexion calm and bright.
Includes:  • Premium Facial Treatment Gift Set
  • Ultimate Medi-Facial Treatment Program
  • Complete this experience with additional treatments: eye,décolleté hand and arm.

THE LUXURIOUS (Includes Facial Treatment Gift Set)   750 AED | 60 MINS

This brightening and hydrating facial transforms your complexion into its most radiant yet, with the 
power of colloidal diamond and patented stem cells. Once thoroughly cleansed with an enzymatic 
wash, the oriental Medi-Acupressure therapy prepares the skin for the 100% bio-cellulose sheet 
mask, used together with LED light and vibration for best results. The skin is instantly brighter, more 
luminous, and deeply hydrated.



٩5٠ درهم إماراتي | ٩٠ دقيقة حزمة الرعاية الصحية المميزة للمعالجة الطبية  
الوصــف: اتــرك خلفــك صخــب الحيــاة اليوميــة ليــوم واحــد وجــّرب رحلــة ذا أدريــس التــي ستشــحن جســد بالطاقــة وتجــدد 

حيويــة عقلــك.

• جلسة التدليك العالجي الطبي المميز للجسم  لمدة 30 دقيقة      تشمل:   

دقيقــة  60 لمــدة  الفاخــرة  •الجلســة   

13٠٠ درهم إماراتي  | 1٠٠ دقيقة تنظيف فيوجن الشهير للوجه والحصري ٪1٠٠ من ذا أدريس 
الوصــف: العــالج النهائــي والشــامل والمثالــي، باســتخدام قناعيــن، والمدعــوم بالمــاس الغروانــي والخاليــا الجذعيــة 

الحاصلــة علــى بــراءة اختــراع. بمجــرد تنظيــف البشــرة وتقشــيرها بدقــة، فــإن عمليــة Medi-Acupressure العالجية الشــرقية 

ُتهــيء البشــرة ألول قنــاع مــن الســليلوز العضــوي بنســبة ٪100، ويســتخدم مــع إضــاءة LED واهتــزاز للحصــول علــى مرونــة 

فوريــة ونعومــة وامتــالء. القنــاع الثانــي هــو قنــاع الفحــم الماســي األســود الحاصــل علــى بــراءة اختــراع مــع تأثيــر يماثــل 

آثــار البوتوكــس، ويتــرك البشــرة هادئــة ومشــرقة.

• مجموعة هدايا ممتازة لعالج الوجه  تشمل: 

• برنامج عالج ميدي - فيشال النهائي   

• أكمل هذه التجربة بعالجات إضافية: للعين والصدر واليد والذراع.  

٧5٠ درهم إماراتي  | ٦٠ دقيقة الجلسة الفاخرة       
إن هــذه المعالجــة التفتيحيــة واإلروائيــة لبشــرة الوجــه تجعــل بشــرتك أكثــر ألقــًا مــن أي وقــت مضــى، مــع قــوة المــاس 

ــى  ــي، تتول ــول إنزيم ــًا بغس ــرة تمام ــف البش ــرد تنظي ــراع. وبمج ــراءة اخت ــى ب ــة عل ــة الحاصل ــا الجذعي ــي والخالي الغروان

عمليــة Medi-Acupressure العالجيــة الشــرقية إعــداد البشــرة لقنــاع الســليلوز العضــوي بنســبة ٪100، الــذي ُيســتخدم مــع 

إضــاءة LED واهتــزاز للحصــول علــى أفضــل النتائــج. تصبــح البشــرة أكثــر إشــراقًا ولمعانــًا وترطيبــًا علــى الفــور.





BODY TREATMENTS
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.

عالجات الجسم
احصلوا على بشرة ناعمة وقوام رشيق مع تلك العالجات غير المألوفة التي تمنحكم قوة أسرار

الطبيعة الغامضة مع حكمة التقاليد الشرقية العريقة.



ADDRESS SIGNATURE RITUAL   850/1050 AED | 90/120 MINS

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

ARABIAN ESCAPE  1080 AED | 120 MINS

Experience the healing effects of an indulgent full body exfoliation, followed by an 
alleviating massage that includes both the physical and emotional. Slip into a state of 
complete relaxation, leaving you completely refreshed and renewed.



12٠/٩٠ 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.

12٠ 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.

1٠5٠/85٠ درهم إمراتي | 

1٠8٠ درهم إمراتي | 



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 rescheule 
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.

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



كيفية التعامل مع أنظمة المنتجع

حجز المواعيد

ُيرجى  المثالي،  العالج  على  للحصول  موعد  لحجز 
الصحي  بالمنتجع  االستقبال  فريق  أعضاء  أحد  استشارة 
الذي سيرشدكم للخيار المناسب. يستطيع نزالء الفندق 
أو  الغرفة  هاتف  في  الصحي  المنتجع  زر  على  الضغط 
االتصال بالرقم الداخلي: 8881 . للتواصل من خارج الفندق، 
البريد  أو    +٩٧1  ٤  8٧3 8881 رقم:  بنا على هاتف  اتصلوا 
ننصحكم    spa.adsvh@addresshotels.com اإللكتروني. 
مسبقًا لضمان الحصول على الخدمة   . بحجز موعدكم  

المثالية في الوقت الذي تفضلونه.

وقت الوصول

األقل،  بثالثين دقيقة على  العالج  الوصول قبل موعد  يجب 
سبا.  ذي  في  والصفاء  بالهدوء  االستمتاع  من  لتتمكنوا 
وقت  من  يقلل  سوف  المتأخر  الوصول  أن  مالحظة  ُيرجى 

العالج المحجوز.

ساعات العمل

يوميًا، من 1٠ صباحًا إلى 1٠ مساًء. خدمات ومنشآت ذي سبا 
متاحة للعمالء لمن هم فوق سن 1٦.

آداب وارشادات استخدام المنتجع

نسعى لتوفير بيئة من االسترخاء والصفاء لجميع عمالئنا؛ 
االستمتاع  في  العمالء  جميع  حق  احترام  نرجو  لذلك 
بالسكينة والخصوصية. وبوضع ذلك في االعتبار، ال ُيسمح 
بالتدخين أو استخدام الهاتف الجوال داخل ذي سبا نهائيًا. 
أو ضبطها  الجوالة  الهواتف  إغالق جميع  التأكد من  ُيرجى 
والنعال  المناشف  سبا  ذي  يقدم  الصامت.  الوضع  على 

وقبعات االستحمام وجميع وسائل الراحة الالزمة.

الشروط الصحية

عند حجز الخدمة المرغوبة بالمنتجع الصحي، ُيرجى إبالغنا 
بأي حالة صحية أو إصابة أو حساسية قد تؤثر على الخدمة 

المقدمة لكم.

الحمل

قمنا بتصميم عالجات خاصة لألمهات الحوامل والمرضعات، 
بمساعدتكن  المتخصصين  من  لفريقنا  السماح  ونرجو 

في اختيار العالجات األنسب لكن خالل هذه الفترة الخاصة.

قسائم الهدايا

المقربين  لألشخاص  مثالية  هدية  الهدايا  قسائم  تعد 
لكم، وهي متوفرة لجميع العالجات والمنتجات. ال يمكن 
القسيمة  تقديم  ويجب  الهدايا،  قسائم  قيمة  استرداد 

للموظف المختص وقت الحصول على الخدمة أو الشراء.

المقتنيات الشخصية

تتوفر خزائن متاحة لحفظ األغراض الشخصية، إال أننا ال ننصح 
نزالء  أحد  إذا كنتم  زيارة ذي سبا.  عند  المجوهرات  بارتداء 
الشخصية  بتخزين جميع مقتنيانكم  الفندق، ننصحكم 

الثمينة في الخزانة المغلقة الموجودة في الغرفة.

سياسة اإللغاء

يجب إبالغ ذي سبا في حاالت اإللغاء أو التغيير قبل الموعد 
جزائية  رسوم  دفع  لتجنب  األقل  على  ساعة  ب12  المحدد 
تساوي 1٠٠ ٪ من سعر الخدمة. يجب تأمين الحجز باستخدام 

بطافة ائتمان

وتتضمن اإلماراتي  بالدرهم  محددة  األسعار  جميع   األسعار: 
٪1٠ رسوم خدمة و ٧٪ رسوم بلدية و 5٪ ضريبة القيمة المضافة.





CONTACT US
ADDRESS SKY VIEW | DOWNTOWN DUBAI

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

SPA.ADSVH@ADDRESSHOTELS.COM 

ADDRESSHOTELS.COM




