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ADDRESS DUBAI MALL

A haven of Arabian hospitality and a city shopping retreat in the truest sense, Address 
Dubai Mall is directly linked to The Dubai Mall and occupies an enviable position in 
Downtown Dubai alongside iconic attractions such as Burj Khalifa, Souk Al Bahar and 
The Dubai Fountain. A distinguished destination, it presents with the utmost finesse, 
experiences that range from luxurious stays to rejuvenating wellness treatments that 

guests will long remember and yearn to return to.

العنوان دبي مول
مول  بدبي  متصل  وهو  المدينة،  في  للتسوق  ومالذًا  العربية  للضيافة  وجهة  مول  دبي  العنوان  يعد 

اتصاالً مباشرًا ويحتل موقعًا مميزًا في وسط مدينة دبي إلى جانب المعالم السياحية الشهيرة مثل 

برج خليفة وسوق البحار ونافورة دبي. إنه بحق وجهة متميزة، حيث تقدم أقصى درجات الجودة والتجارب 

الرائعة التي سيتوق زوارنا للعودة إليها مثل اإلقامة الفاخرة والعالجات الفعالة لتجديد الشباب والعافية.



SOOTHING LUXURIOUS

مريحفاخر

SERENE WELCOMING

هادئ مرحاب



THE SPA AT ADDRESS DUBAI MALL
The Arabian region is abundant with naturally occurring elements that are revered 
for instilling a sense of balance and equilibrium. The Spa at Address Dubai Mall, with 
its sublime surroundings, expertly blends these materials and those of international 
renown with traditional techniques and a contemporary approach with premium, 

innovative products.
Within the pages that follow is our exceptional range of treatments. Select your 
desired treatment and share your specific needs and preferences with us, and our 
therapists will advise you and create a personalised journey that will leave you 

refreshed and renewed.

Exclusive treatments for women          Exclusive treatments for men

Suitable for pregnant women, 12 weeks onwards

ذي سبا في العنوان دبي مول
تزخر المنطقة العربية بالعناصر الطبيعية التي تعرف بقدرتها على غرس الشعور بالتوازن والعافية. 

إن ذي سبا في العنوان دبي مول بمكانته الرفيعة، يمزج بخبرة هذه المواد العربية بأخرى ذات شهرة 

عالمية ويدمجها جميعًا مع التقنيات التقليدية والنهج المعاصر والمنتجات االستثنائية والمبتكرة. 

سنعرض عليكم في الصفحات التالية مجموعتنا االستثنائية من العالجات. كل ما عليك هو أن تحدد 

العالج المطلوب وتخبرنا باحتياجاتك وتفضيالتك الخاصة، وسيقوم المعالجون لدينا بإرشادك وخلق 

رحلة شخصية من شأنها أن تتركك في حالة من اإلنتعاش والتجديد.

 عالجات متميزة للنساء             عالجات متميزة للرجال

ُمناسبة للسيدات الحوامل )بدءًا من األسبوع 12 من الحمل(



SIGNATURE SPA JOURNEY
Designed and performed by our in-house team of skilled therapists, each of our 
Signature Rituals is indulgent and invigorating. Invoking a sense of serenity through 
the use of exotic ingredients, it inspires a harmony of the senses that is known to 

linger on, long after you leave.

رحلة المنتجع الصحي الممّيزة
صممت ونفذت جميع طقوس منتجعنا المميزة على أيدي معالجينا الَمَهرة، حيث تمنحك إحساسًا

بالنشاط والتجدد، كما تغمرك بشعور بالسكينة، وذلك عن طريق استخدام مكونات مذهلة ونادرة

تلهم التناغم بين الحواس.



ARABIAN ESCAPE   1550 AED | 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.

المالذ العربي          1550 درهمًا إماراتيًا | 120 دقيقة

يمتاز المالذ العربي، المستوحى من رحالت الزمن الغابر عبر الصحراء العربية الشاسعة، بتجربة فرك 

الجسم بالحّناء والتمر، يليها تغليف بشرتك بحليب الناقة الغني، والعناية بالوجه بمستخلصات التمر 

لتجديد البشرة. تجتمع العالجات الثالثة معًا في انسجاٍم تام لتدليل بشرتك وإضفاء إشراٍق متألٍق عليها 

يذّكر بشروق الشمس في الصحراء.



MASSAGES
Let the expert hands of our therapists induce a state of calm and tranquillity with 
time-tested techniques and contemporary variations in our selection of massages.

التدليك عالجات 
دع أيدي خبرائنا من المعالجين تحفز فيك حالة من الهدوء والطمأنينة مع تقنيات اختبرها الزمن وأضفنا 

عليها لمساتنا المعاصرة.



جلسة تدليك Pure Harmony   900/700 درهمًا إماراتيًا | 90/60 دقيقة

استمتعي باالسترخاء مع هذا النهج المزدوج، بفضل العالج الذي يجمع بين حركات التدليك التقليدية 

العنصران معًا  هذا  يعمل  التوتر.  تخفيف  على  تعمل  التي  بعناية  المنتقاة  الزكية  العطرية  والزيوت 

على تحفيز حاستي اللمس والشم لتحفيز الدورة الدموية بأكملها وإلنعاش الجسم والذهن.

التدليك الباليني  900/700 درهمًا إماراتيًا | 90/60 دقيقة

عالج شامل لكامل الجسم. يستخدم التدليك الباليني التقليدي مجموعًة من حركات التمّدد اللطيفة 

والعالج باإلبر والعالج االنعكاسي والعالج بالروائح العطرية لتحفيز تدّفق الدم واألوكسجين والطاقة في 

جسمك، وإضفاء شعور بالراحة والهدوء واالسترخاء العميق.

900/700 درهمًا إماراتيًا | 90/60 دقيقة إرخاء العضالت المشدودة 

اختبر تجربة تدليك مثالية، تشعرك بالتجديد واإلنتعاش، كما تحث عضالتك المشدودة على اإلسترخاء 

التمدد،  وحركات  الرياضي،  والتدليك  المتقاطعة،  العضلية  األلياف  تقنيات  بين  التجربة  هذه  تجمع 

التجدد وتحسين  حالة من  الجسد في  يترك  األساسية، مما  الزيوت  التي تستخدم  التفريغ  وعمليات 

الدورة الدموية.

PURE HARMONY    700/900 AED | 60/90 MINS

A two-pronged approach to achieving relaxation, this treatment combines traditional 
massage movements with relieving, specially selected fragrances of essential oils. Together, 
they stimulate the senses of touch and smell to improve overall circulation and re-energize 
body and mind.

BALINESE    700/900 AED | 60/90 MINS

A full-body holistic treatment. Traditional Balinese massage uses a combination of gentle 
stretches, acupressure, reflexology, and aromatherapy to stimulate the flow of blood, 
oxygen and “qi” (energy) around your body, and bring a sense of wellbeing, calm and deep 
relaxation.

MUSCLE RELEASE    AED 700/900  | 60/90 MINS

Experience an ideal, deeply restorative massage that induces blissful submission from 
stiff and stressed muscles. Combining cross muscle fibre techniques with sports massage, 
stretching and drainage that utilises essential oils, it will leave you feeling renewed with 
improved blood circulation.



900/700 درهمًا إماراتيًا | 90/60 دقيقة تجربة غسول اإلستثنائية 

يستخدم هذا التدليك اآلمن والفعال لتدليل النساء الحوامل زيوتًا معروفًة بقدرتها على تخفيف اإلجهاد 

المرتبط بالحمل والتعب المتراكم في الجسد. كما يستخدم في هذا العالج حركات تمسيد خاصة، 

تعمل على تهدئة العضالت المشدودة، وتنشيط الدورة الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في 

التورم وااللتهاب.

التدليك التايلندي التقليدي  900/700 درهمًا إماراتيًا | 90/60 دقيقة

المعالجون  يبدأ  الحالية.  صورته  إلى  ليصل  العصور  مر  على  التدليك  من  اإلبداعي  النوع  هذا  تطور 

الفقري  العمود  باإلبر والعضالت واألربطة، بينما يمدد  العالج  لدينا بتطبيق ضغط مستهدف على نقاط 

الطاقة  تعزيز مستويات  بقدرته على  التدليك  النوع من  يعرف هذا  التوتر.  لتخفيف  بعناية  والمفاصل 

وتحسين المرونة في جميع أنحاء الجسم.

900/700 درهمًا إماراتيًا | 90/60 دقيقة األحجار الساخنة  

التدليك المميز شعورًا رائعًا باالسترخاء المطلق، عن طريق استخدام األحجار الساخنة  سيمنحك هذا 

بشكل متزامن والتي تعمل على تخفيف التوتر العضلي واعادة التوازن بين العقل والجسد في رحلة 

استثنائية للحواس.

700 درهمًا إماراتيًا | 60  دقيقة  تدليك القدم 

يقوم معالجونا المختصون بالوصول إلى بوابات خاصة في الجسد عن طريق تطبيق الضغط المستهدف 

على نقاط اإلنعكاس في األقدام، مما يساعد على تخفيف التوتر في جميع أنحاء الجسم، وتحسين 

الدورة الدموية، وإعادة التوازن الطبيعي في الجسد.

NUTURING MOTHER-TO-BE    AED 700/900  | 60/90 MINS

A safe, exceptionally effective and pampering massage for mothers-to-be, the use of 
massage oil in this treatment is renowned for its ability to ease pregnancy-related strain 
and stress on the body. Paired with targeted stroking movements, it goes a long way 
towards soothing aching muscles and stimulating blood circulation, leading to a noticeable 
reduction in swelling and inflammation.

TRADITIONAL THAI AED 700/900  | 60/90 MINS

An artful form of massage that has evolved through the ages, our therapists apply targeted 
pressure to specific acupressure points, muscles and ligaments, while deftly elongating 
the spine and carefully stretching joints to relieve tension. In addition to boosting energy 
levels, this massage improves flexibility throughout the body.

HEATED STONES    AED 700/900  | 60/90 MINS

A wonderful massage that induces a sense of sublime relaxation, the use of heated stones 
simultaneously alleviates muscle tension and rebalances the mind-body connection 
through a novel, tactile and sensory approach.

REFLEXOLOGY 700 AED | 60 MINS

By applying targeted pressure on reflex points on the feet, our therapists expertly access 
a gateway to effectively ease tension and alleviate stress throughout the body, while 
improving circulation and restoring natural balance with this treatment.



BODY TREATMENTS
very now and then, immersing yourself in wholesome, specially curated body treatments 
with the added benefits of attaining a heightened state of wellness and relaxation are 
essential to functioning at an optimum level. Each of the treatments that follow in 
this section have been carefully designed and incorporate only the finest ingredients.

عالجات الجسم
اختر لنفسك بين كل حين وقتًا خاصًا تغمر فيه نفسك بعالجات صحية للجسم، قد صممت خصيصًا لتمنح 

الجسم فوائد إضافية، مثل االسترخاء والعافية. كل من العالجات في هذا القسم، قد تم تصميمها بشكل 

مدروس واختيرت المواد المستخدمة فيها بكل عناية.



DESERT SAND BODY POLISH   605 AED | 60 MINS

This experience begins with a body polish, made with an intricate combination of mandarin 
oil and sought-after desert sand, to exfoliate and soften skin. Next, an invigorating scalp 
massage that stimulates the mind precedes the application of a luxurious head-to-toe body 
lotion that leaves the skin thoroughly refreshed and superbly nourished.

DRAINING & SLIMING    600 AED | 60 MINS

This toning massage with highly concentrated caffeine and an extract of pink pepper 
smoothens the skin, helps eliminate cellulite and stimulates the microcirculation for a true 
sensation of comfort and lightness.

605 درهمًا إماراتيًا | 60 دقيقة تنظيف الجلد برمال الصحراء 

تبدأ هذه التجربة بتنظيف للبشرة بمستحضر مصنوع من مزيج معقد من زيت اليوسفي والرمال الصحراوية، 

يتبعها تطبيق فاخر  العقل،  لتنشيط وتحفيز  الرأس  لفروة  تدليك  يليها  البشرة. ومن ثم  لتقشير وتنعيم 

للمرطب على جميع أنحاء الجسد من الرأس إلى أخمص القدمين والذي يترك الجلد بحالة

من االنتعاش والترطيب.

جلسة التصريف والتنحيف                                                       600 درهما إماراتيًا | 60 دقيقة

لتنعيم  الوردي  الفلفل  وخالصة  التركيز  عالي  الكافيين  باستخدام  للبشرة  الملّطف  التدليك  هذا  يعمل 

الدقيقة لالستمتاع بالشعور  التخّلص من السيلواليت، ويحّفز دورة الدم في األوعية  البشرة، ويساعد على 

بالراحة والرشاقة.



FACE TREATMENTS
Whether you desire a youthful glow, want to combat ageing, or wish to address

pigmentation disorders and achieve even skin tone, our selection of facial treatments
have been carefully curated for their use of the finest ingredients and the latest

technologies to leave you looking and feeling your absolute best.

عالجات الوجه
أو  السن،  تقدم  عالمات  مكافحة  في  ترغب  كنت  أو  الشباب،  تألق  على  الحصول  في  ترغب  كنت  سواء 

تسعى إلى معالجة اضطرابات تصبغ البشرة وتتمنى الحصول على لون موحد، فإننا قد اخترنا لك بعناية 

مجموعة من عالجات الوجه التي تستخدم أجود المكونات وأحدث التقنيات لتعطيك أفضل النتائج.



1050 درهمًا إماراتيًا | 90 دقيقة التأّلق مثل األلماس 

العالج بمستخلصات  الصمغية. يمتاز هذا  الماس  باستخدام مادة  بالبشرة  للعناية   قناع مزدوج ومثالي 

براءة  آخر حاصل على  البشرة. قناع  اختراع والتي تتخّلل أعمق طبقات  براءة  الحاصلة على  البرية  النباتات 

السموم وتفتيح  إزالة  للبوتكس ويعمل على  تأثيرًا مشابهًا  األسود، يمنح  الماسي  الفحم  اختراع يضّم 

البشرة.

الجلسة العالجية الفاخرة لتجديد خاليا بشرة الوجه            850 درهمًا إماراتيًا | 60 دقيقة

توفر تقنية مادة الماس الصمغية مستخلصات نباتات برية شرقية حاصلة على براءة اختراع تتخّلل أعمق 

طبقات البشرة، في األماكن األكثر حاجًة إليها. يتميز البّخاخ بخالصة مادة الماس الصمغية بحجم مصّغر 

بإعادة تجديد خاليا البشرة بالكامل حيث يعمل على تعزيز التجديد الطبيعي للبشرة، فضالً عن إمكانية 

التمّتع بعناية مثالية لبشرة محيط العينين والشفتين وتنقيتها وتلطيفها

عالج سريع لترطيب الوجه  450 درهمًا إماراتيًا | 45 دقيقة

 ُتنّظف البشرة بالمستخلصات النباتية وإنزيمات الفواكه وباستخدام مادة الماس الصمغية، حيث تعمل 

100% مرونة  الحيوي  السيليلوز  أقنعة  تمنح  البشرة.  أعمق في طبقات  بدرجة  المواد  تغلغل  يتيح  كناقل 

البشرة وإخفاء أي  للمساعدة على توحيد لون  فورية للبشرة. بشرة ناعمة ونضرة وترطيب يدوم طويالً 

بقع داكنة.

SHINE LIKE A DIAMOND    1050 AED | 90 MINS

The ultimate, perfective, double mask Pure Colloidal Diamond care delivering patented 
wild plant extracts into the deepest layers of your skin. A second patented Black Diamond 
Charcoal Mask with Botox-mimetic effect will give a detoxifying and whitening result.

LUXURY REJUVENATE FACIAL    850 AED | 60 MINS

Pure Colloidal Diamond technology delivering patented Oriental wild plants extracts into 
the deepest layers of skin, right where they are needed most. The total regenerating Nano 
Mist Colloidal Diamond Spray Essence will boost skin’s natural renewal while the eye & lip 
care will perfect, drain and decongest.

EXPRESS HYDRATING FACIAL  450 AED | 45 MINS

Skin is cleansed through the power of plant extracts, fruit enzymes and the use of Colloidal 
Diamond, which acts as an effective transporter giving deeper penetration in the skin. 
100% Bio-Cellulose masks give instant elasticity. Smoothness and plumping of the skin, 
long-lasting hydration helping to even out skin tone and fade any dark spot.



ENHANCEMENTS
Time is precious and so is your beauty.

Perfect for those seeking a swift and revitalising wellness treatment on the go, 
Enhancements provide the ideal boost to your beauty and well-being. 

الفوائد العالجية
الوقت ثمين وكذلك جمالك.

الفوائد العالجية مثالية ألولئك الذين يسعون إلى عالج صحي سريع ومنشط، توفر الفوائد العالجية تعزيز 

مثالي لجمالك ورفاهيتك



350 درهمًا إماراتيًا | 30 دقيقة جلسة التدليك األمثل للقدمين 

 ال تعب بعد اليوم لقدميك مع هذا العالج الذي ُيضفي شعورًا بالنعومة والتوّهج على قدميك ويمنحك 

شعورًا باالسترخاء في جميع أنحاء جسمك ويحّسن تدّفق الدورة الدموية.

350 درهما إماراتيًا | 30 دقيقة تدليك للظهر مجدد للنشاط  

 جلسة تدليك رائعة للظهر تبعث على االسترخاء، مثالية لكل َمن يحتاج إلى تدليك يرّكز على العضالت 

المفّصلة في منطقة الظهر. ويوصى بهذا العالج خصيصًا كجلسة تمهيدية باعثة على االسترخاء قبل 

جلسات العناية ببشرة الوجه.

HEAVENLY FOOT MASSAGE    350 AED | 30 MINS

 Say goodbye to tired feet with a spa treatment that will leave your feet feeling soft and light 
and bring about a feeling of relaxation throughout your body while improving circulation.

REVITALIZED BACK MASSAGE   350 AED | 30 MINS

 A blissfully relaxing back massage, perfect for anyone who needs concentrated work on 
the isolated muscles of the back region, this treatment is especially recommended as an 
indulgent precursor to a facial.



HOW TO SPA AT ADDRESS DUBAI MALL  

OPENING HOURS

Open daily from  11.00am till 10.00pm. The services and facilities of The Spa are for the use 
of guests 16 years of age and above.

SCHEDULING AN APPOINTMENT

To schedule an appointment for the perfect treatment, please consult a member of The 
Spa reception team, who will guide you towards making the right choice. In-house guests 
can contact The Spa reception team directly by pressing The Spa button on their room 
telephone. Alternatively, the reception team can be reached by phone on +971 4 438 8025 
or by emailing spa.dubaimall@theaddress.com. 

For external reservations, credit card details will be taken at the time of booking to 
guarantee and secure the appointment. All major credit cards are accepted.

Guests staying at Address Dubai Mall may also opt to have services charged to their hotel 
room, suite or residence.

To ensure your preferred time and service is available, we recommend booking in advance. 

WHEN TO ARRIVE

To enhance your spa experience and truly enjoy the peaceful ambience of The Spa at 
Dubai Mall, we advise you to arrive at least 40 minutes before your wellness experience 
is scheduled to begin. This will provide ample time to enjoy The Spa’s facilities and 
relaxation lounge. Kindly bring swimwear for use inside the facilities if you wish to enjoy 
our complimentary water and heat treatments. Please be aware that late arrival may reduce 
your treatment time and the full value of your treatment will be charged. As a courtesy to 
the next guest, your appointment will end as originally scheduled.

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.

كيفية التعامل مع أنظمة المنتجع

يفتح ذا سبا في فندق العنوان وسط المدينة يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا حتى 10:00 ليالً. ويخصص خدماته ومرافقه 

الستخدام النزالء الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق.

تحديد موعد جلسة

من أجل تحديد موعد والحصول على العالج األمثل، يرجى استشارة أحد أعضاء فريق استقبال المنتجع، الذي سيرشدك 

نحو اتخاذ الخيار الصحيح. يمكن للنزالء في الفندق االتصال بفريق االستقبال مباشرة عن طريق الضغط على زر ذي 

سبا في هواتف غرفهم. كما يمكن التواصل 8025 438 4 971+  أو عن طريق البريد مع فريق االستقبال على الرقم 

spa.dubaimall@theaddress.com اإللكتروني

للحجوزات الخارجية، ستؤخذ بيانات البطاقة االئتمانية في وقت الحجز لضمان وتأمين الموعد. وُتقبل جميع بطاقات 

االئتمان الرئيسية.

يمكن للنزالء المقيمين في فندق العنوان دبي مول أيضًا اختيار تسجيل كلفة الخدمات على غرفهم أو أجنحتهم أو 

سكنهم في الفندق.

موعد الحضور إلى السبا

لتعزيز تجربتك في السبا واالستمتاع حقًا باألجواء الهادئة في ذا سبا لدى فندق العنوان دبي مول، ننصحك بالوصول قبل 

40 دقيقة على األقل من موعد بدء جلستك الصحية؛ إذ سيوفر هذا األمر متسعًا من الوقت لالستمتاع بمرافق السبا 

وردهة االسترخاء. كما يرجى إحضار مالبس السباحة لالستخدام داخل المرافق إذا كنت ترغب في االستمتاع بعالجات 

المياه والتدفئة المجانية. يرجى العلم أن الوصول المتأخر قد يقلل من وقت العالج رغم تحصيل القيمة الكاملة 

لجلستك العالجية. وتقديرًا للنزيل التالي، سينتهي موعدك كما هو مقرر في األصل.

تجربة االسترخاء أفضل هدية ألحبتك

قسائم الهدايا تعتبر هدية مثالية لذلك الشخص المميز لديك، وهي متاحة لجميع العالجات والمنتجات. وهي قسائم 

غير قابلة لالسترداد ويجب تقديمها في وقت العالج أو الشراء. كما تتوفر أيضًا للشراء عبر اإلنترنت ويمكنك منح أي 

شخص قسائم الهدايا اإللكترونية الستخدامها في ذا السبا في فندق العنوان وسط المدينة.



آداب ونصائح السبا

نود أن نضمن أن تكون بيئة السبا مالذًا لالسترخاء والهدوء. ولذلك فهي منطقة خالية من الهواتف المحمولة وُيمنع فيها 

التدخين. يرجى التأكد من وضع جميع الهواتف المحمولة واألجهزة اإللكترونية على الوضع الصامت أو إيقاف تشغيلها. 

العمل عليها. وسنوفر  يتم  التي  المنطقة  باستثناء  بالكامل،  العالجية، يكون جسمك ُمغطى  الجلسات  خالل جميع 

مالبس ونعاالً لالستخدام قبل وبعد العالج. كما ستوفر المناشف وأغطية االستحمام والمالبس الداخلية التي ُتستخدم 

لمرة واحدة وجميع وسائل الراحة الالزمة لالستخدام أثناء زيارتك.

 يمكن للنزالء من الذكور واإلناث االستمتاع بجميع عالجاتنا؛ ومع ذلك، فإن جنس المعالج سيكون دائمًا من جنس الضيف. 

ونوصيك باالستحمام إلزالة أي زيوت وكريمات اسمرار البشرة قبل الجلسة العالجية للسماح بامتصاص أفضل للمنتجات 

المستخدمة على بشرتك.

بالنسبة للرجال، ُينصح بالحالقة قبل ساعتين من الجلسات العالجية للوجه، ولكن هذا ليس ضروريًا. إن ذلك يضمن أقصى 

قدر من الراحة واالستفادة للبشرة. كما يقدم ذا السبا في فندق العنوان وسط المدينة تجربة فردية للغاية. فإنه وقتك أنت 

ونحن نريد أن نضمن لك االستمتاع

بالتجربة على أكمل وجه. ويسعدنا إجراء التعديالت لتناسب متطلباتك واحتياجاتك الخاصة، مع تكييف العالجات حسب 

عمرك ونوع بشرتك وتفضيالتك. ويرجى إخبار معالجك إذا كانت هناك أي طريقة لتحسين عالجك أو تعزيز راحتك في أي 

وقت.

المتعلقات الشخصية

تتوفر خزائن ألمتعتك الشخصية؛ ومع ذلك، ال نوصي بارتداء المجوهرات أثناء زيارتك. إذا كنت نزيالً في الفندق، ننصحك

بحفظ جميع األشياء الثمينة الشخصية في صندوق األمانات الموجود في غرفتك أو في مكتب االستقبال.

صحتك

عند إجراء الحجز، يرجى إبالغ مكتب االستقبال في ذا سبا في فندق العنوان دبي مول بأي حالة طبية أو حساسية أو إصابات 

أو إعاقات قد تكون لديك. وإذا كنت حامالً، فيجب تجنب بعض الخدمات؛ غير أن هناك العديد من عالجات االسترخاء التي 

يمكنك االستمتاع بها. كما يرجى إبالغ مكتب االستقبال وذكر عدد األسابيع التي مرت على الحمل، حتى نتمكن من 

إرشادك بشكل مناسب.

األسعار

جميع األسعار معروضة بالدرهم اإلماراتي وتشمل 10 % رسوم خدمة و 7% رسوم بلدية و 5% ضريبة القيمة المضافة.

سياسة اإللغاء

إذا كنت بحاجة إلى إعادة تحديد موعدك أو إلغائه، يرجى إخطار مكتب االستقبال في ذا السبا في فندق العنوان وسط 

المدينة قبل 24 ساعة على األقل. ويرجى العلم أنه سُتستوفى كامل الرسوم ألية جلسة عالجية لم يتم إلغاؤها قبل 24 

ساعة على األقل من الموعد المحدد. وستؤخذ بيانات البطاقة االئتمانية في وقت الحجز لضمان وتأمين موعدك.

SPA ETIQUETTE AND TIPS

We want to ensure that the spa environment a haven of relaxation and tranquillity. This 
is why it is a mobile phone- and smoke-free zone. Please ensure all mobile phones and 
electronic devices are switched to silent or turned off. During all treatments, your body is 
fully draped, except for the area that is being worked on. We will provide robes and slippers 
for use before and after the treatments. Towels, shower caps, disposable underwear and all 
amenities required for use during your visit will also be provided.

All our treatments can be enjoyed by both male and female guests; however, the gender of 
the therapist will always be that of the guest. We recommend you shower off any oils and 
sun-tan creams prior to your treatment to allow better absorption of the products applied.

For men, shaving two hours before having a facial is recommended, but it is not essential. 
This ensures maximum comfort and benefit to the skin.

The Spa at Dubai Mall delivers a very individual experience. It is your time and we wish to 
ensure you enjoy the experience to the fullest. We will be happy to make adjustments to 
suit your specific requirements and needs, tailoring the treatments to your age, skin type 
and preferences. Please let your therapist know if there is any way that she or he can 
improve your treatment or comfort at any time. 

PERSONAL VALUABLES

Lockers are provided for your personal items; however, we do not recommend that you 
wear jewellery during your visit. 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 or at the Front Desk.

YOUR HEALTH

When making a reservation, kindly inform the reception at The Spa at Address Dubai 
Mall of any medical conditions, allergies, injuries or disabilities you may have. If you are 
pregnant, there are a few services that should be avoided; however, there are many relaxing 
treatments that may be enjoyed. Please inform the reception and mention how many weeks 
into the pregnancy you are, so that we may guide you appropriately.

PRICES

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

CANCELLATION POLICY

If you need to reschedule or cancel your appointment, please notify the reception at 
The Spa at Address Downtown at least 24 hours in advance. Please be aware that there 
is a 100% charge for any treatment not cancelled at least 24 hours before the scheduled 
appointment. Credit card details will be taken at the time of booking to guarantee and 
secure your appointment.





CONTACT US
ADDRESS DUBAI MALL

T +971 4 438 8025

SPA.DUBAIMALL@THEADDRESS.COM. 

ADDRESSHOTELS.COM


