




 ADDRESS BEACH RESORT
Unwind in our signature The Spa at Address, the highest Spa in Dubai, where we 
offer you a sanctuary away from the stresses of the outside world. A heaven situated 
on level 75 offering unparalleled panoramic views of the ocean from all treatment 
rooms, The Spa offers guests avant-garde wellness experiences. Our team of highly 
qualified therapists will curate a personalised wellness journey for you with our range 
of exclusive nature-inspired products. Guests can enjoy their treatments across our 9 
treatment rooms, including a luxury Couple’s Suite and our relaxation area featuring a 
steam room and a sauna. 

منتجع الشاطئ العنوان
عن  بعيدًا  هادئًا  مالذًا  لك  نقّدم  حيث  دبي،  في  سبا  أفخم  العنوان،  في  المّميز  سبا  ذي  في  استرِخ 

ضغوط العالم الخارجي. يقع المنتجع الصحي في الطابق 75 ويوفر إطالالت بانوراميه ال مثيل لها على 

تجارب صّحية عصرية واستثنائية لضيوفه.  بتقديم  يتفّرد ذي سبا  المعالجة.  المحيط من جميع غرف 

للعناية  مخصصة  استثنائية  رحلة  في  عالية،  كفاءة  ذوي  معالجين  يضّم  الذي  فريقنا  سيصطحبك 

بعافيتك مع مجموعة من منتجاتنا الحصرية المستوحاة من الطبيعة والمنتقاة بعناية. يمكن

للنزالء االستمتاع بعالجاتهم في غرف العالج التسع، بما في ذلك جناح األزواج الفاخر ومنطقة االسترخاء 

التي تضم غرفة بخار وساونا.



BREATHTAKING IMMERSIVE RELAXING INDULGENT

جمال خالب استجماٌم ال يوصفاسترخاٌء مثالّي تجربة غامرة





THE SPA AT ADDRESS BEACH RESORT
An oasis of calm, The Spa at Address Beach Resort restores the delicate balance 
between body and mind through a blend of rejuvenating treatments, world-class 

facilities and stunning views of the scenic locale.
Every experience is designed to produce wellness, each in its own way. With traditional 
treatments from across the globe and pure elements from the abundance of Mother 

Nature, your body, mind and soul will know the true meaning of peace.
Together with the state-of-the-art Fitness Centre, Address Beach Resort presents a 

health and wellness proposition in its own signature style.

Exclusive treatments for women          Exclusive treatments for men

Suitable for pregnant women, 12 weeks onwards

ذي سبا في منتجع الشاطئ العنوان
ُيعّد ذي سبا في منتجع الشاطئ العنوان ، وهو واحة من الهدوء، بمثابة مالذ هادئ يعيد التوازن الدقيق 

بين الجسم والعقل من خالل مزيج من عالجات تجديد الشباب والمرافق عالمية الطراز واإلطالالت الخّلابة 

على المشاهد المحلّية الساحرة.

يتم تصميم كل تجربة بحيث توّفر الرفاهية بطريقتها الخاصة. فمن خالل العالجات التقليدية المستقاة 

من جميع أنحاء العالم والعناصر الخالصة من كَرم الطبيعة، سيعرف جسمك وعقلك وروحك المعنى 

الحقيقي للسالم.

يقّدم منتجع الشاطئ العنوان، إلى جانب مركز اللياقة البدنّية المتطور، عرضًا مثاليًا للصحة والرفاهية 

بأسلوبه الخاص الممّيز.

 عالجات متميزة للنساء             عالجات متميزة للرجال

مناسب للسيدات الحوامل )بدءًا من األسبوع 12 من الحمل(



SIGNATURE SPA JOURNEY
Travel through various stages of bliss as you cleanse your body and mind with our 

signature rituals.

رحلة المنتجع الصحي المميزة
خالل  من  وعقلك  جسدك  تنظف  وأنت  السعادة  بمنتهى  التمّتع  من  مختلفة  مراحل  لخوض  ندعوك 

طقوسنا المميزة.



90 دقيقة التدليل بالحمضيات المتمّيزة 

عالج قوي مضاد لألكسدة في الوجه والجسم باستخدام فيتامين سي النقي الستهداف فرط 

التصبغ والحماية من الجذور الحرة وترطيب البشرة بشكل مكثف، ويشمل عالجات حمضية لليدين 

والقدمين. عالج مضاد لألكسدة ُيعيد الحيوية إلى البشرة المتضررة من أشعة الشمس وُيساعد 

على الحد من عالمات الشيخوخة المبكرة. يعمل فيتامين سي على تحفيز إنتاج الكوالجين وتجديد 

تماسك البشرة ومرونتها، مع تحسين اللمعان والترطيب.

120 دقيقة العالج المغربي المتمّيز 

ُتتيح لك تجربة العالج المغربي المتميز إنعاش وتجديد نشاط الجسم والعقل بالكامل. تبدأ تجربتك 

بتلميع كامل للجسم، ثم االلتفاف في  غالف الجسم المرطب المغذى بالورد. ينتهي العالج بتدليك 

مغذي للوجه و الجسم. 

120 دقيقة مرطب الوجه والجسم 

عالج كريمي فاخر للوجه يغمر البشرة بالترطيب العميق والُمنعش، ويجعلها تستشعر النعومة 

واالنتعاش والتجّدد. ممزوج باستعمال مقّشر حريري لتنعيم الجسم والترطيب الفاخر )يتوفر مقّشر 

أرز بديل للبشرة الحساسة(.

SIGNATURE CITRUS INDULGENCE   90 MINUTES

Powerful antioxidant treatment for face and body using pure vitamin C to target 
hyperpigmentation, protect against free radicals and intensely hydrate the skin including 
citrus hands and feet treatments. An antioxidant treatment that restores vitality to  
sun-damaged skin and helps minimise signs of premature aging. Vitamin C stimulates 
collagen production and renews skin firmness, while improving luminosity and hydration.

MOROCCAN BLISS JOURNEY 120 MINUTES

This bliss journey experience promises total body and mind rejuvenation. Your experience 
begins with a full body polish, followed by a rose nourishing wrap. The treatment is 
finished with mini facial and nourishing body massage.

MOISTURE MIRACLE FACIAL AND BODY RITUAL 120 MINUTES

An ultra-creamy, luxe facial that will infuse deep restorative hydration leaving the skin 
feeling soft, nourished, and renewed. Combined with a silky smoothing body scrub and 
sublime moisture application )Alternative rice scrub for sensitive skin(.



تجربة العناية بالوجه
وتغذيها  بعمق  البشرة  تنظف  التي  الوجه  والحيوية مع عالجات  والصحة  الشباب  لمحة  بإستعادة  قم 

وتبعد عنك عالمات التقدم في الُعمر.

FACIAL TREATMENTS
Recapture the aura of youthfulness and vibrant health with facial treatments that deep 

cleanse, nourish, and keep the signs of ageing at bay.



60/90 دقيقة عالج الكوالجين ثالثي األبعاد  

 عالج إلعادة التشكيل والشد باستخدام ثالثة أنواع من الكوالجين بأوزان جزيئية مختلفة

)مرتفعة، ومتوسطة، ومنخفضة(، حيث يعمل على نحت وتحديد محيط الوجه وتحسين كثافة 

البشرة والحفاظ على الرطوبة. يقّدم هذا العالج المبتكر للوجه مفعوالً مدهشًا في تجديد وشّد 

البشرة، كما يزيد من نعومتها ونضارتها.

90 دقيقة عالج تقشير الوجه الثالثي مع تجديد الطاقة 

المقّشر الثالثي المتمّيز هو عبارة عن عالج تنظيف فائق العمق للوجه يتضمن ثالثة مستويات 

مختلفة من التقشير إلزالة جفاف السطح والبقايا من البشرة بلطف.

60/90 دقيقة العالج الفوري إلنعاش الوجه    

جّرب خمسة مستحضرات تقشير قوية تساعد في تحسين تجدد الخاليا للحصول على بشرة متألقة 

في حين يعمل ماسك بولي ببتيد الكوالجين البارد على االحتفاظ بالترطيب ويساعد على تضخيم 

المكونات النشطة مثل الببتيدات ومضادات األكسدة.

THE 3D COLLAGEN SHOCK   60/90 MINUTES

Remodeling and firming treatment with three types of collagen of different molecular 
weights )high, medium, and low(, that sculpts and defines facial contour, improves skin 
density and preserves moisture. This innovative facial provides an outstanding lifting and 
firming effect for incredibly supple and plump skin.

TRIPLE PEEL FACIAL WITH ENERGY LIFT  90 MINUTES

The Signature Triple peel is a super deep cleansing facial that includes three different 
levels of exfoliation to gently remove surface dryness and debris from the skin.

INSTANT REFRESH FACIAL 60/90 MINUTES

Experience the power of 5 potent exfoliants to help improve cell turnover for a radiant 
complexion while a cooling PolyPeptide Collagel mask locks in hydration and helps amplify 
active ingredients like peptides and antioxidants.



ANTI-REDNESS VITAMIN K FACIAL 60 MINUTES

The Anti–Redness Vitamin K Facial works with Vitamin K and Arnica to strengthen capillary 
walls and diffuse redness and high color from the skin giving instant relief and feeling of 
calm. 

TRIPLE OXYGEN GLOW FACIAL 60 MINUTES

A stunning oxygenating facial to rejuvenate tired, dull looking skins which is also beneficial 
for skin with acne-prone tendencies. LING’s famous oxygen plasma is infused into the skin 
to help it breath and rejuvenate, soothe irritation and eliminate acne bacteria. Excellent in 
treating sensitivity and dull skin tone.

ADD-ON

CAVIAR COLLAGEL FACE OR  EYE MASKS 15 /30 MINUTES

The collagen peptide-rich masks help cooling the skin, reducing wrinkles and fine lines, and 
brightening the complexion. They are a perfect add-on to any treatment as a double mask 
application.

60 دقيقة عالج الوجه بفيتامين ك المضاد لالحمرار   

يعمل عالج الوجه بفيتامين ك المضاد لالحمرار مع فيتامين ك واألرنيكا على تقوية جدران الشعيرات 

الدموية وتوزيع االحمرار واللون العالي من البشرة مما يمنح راحة فورية وشعورًا بالهدوء. 

60 دقيقة العالج الثالثي باألوكسجين لوجٍه مشرق  

عالج مذهل للوجه باألوكسجين يعمل على تجديد البشرة المنهكة والباهتة وهو مفيد أيضًا للبشرة 

المعرضة لحب الشباب. يتم ضخ بالزما األكسجين التي تشتهر بها عالمة LING في الجلد لمساعدته 

على التنفس وتجديده وتهدئة تهيج البشرة والقضاء على بكتيريا حب الشباب. ممتاز في عالج 

حساسية البشرة ومظهرها الباهت.

اإلضافات

15 دقيقة ماسك كافيار الكوالجين للوجه والعينين     

ُتعد هذه الماسكات الغنية بببتيد الكوالجين اإلضافة المثالية ألي عالج كطبقة مزدوجة، يعمل 

الماسك على إنعاش البشرة ويساعد على تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد باإلضافة إلى تفتيح 

البشرة.



عالجات الجسم
دع جمالك الداخلي ينعكس على مظهرك الخارجي مع عالجات الجسم التي تعيد إلى بشرتك تألقها 

وبريقها، وُتشكل محيط الجسم بأساليب مبتكرة للتخسيس.

BODY ESSENCES
Bring your beauty to the surface with body treatments that put the glow and radiance 

back into your skin, hydrate, detoxify and firm.



90 دقيقة عالج شد الجسم المثالي المخّصص  

أفخم تجربة لمكافحة آثار تقدم السن. مع المقّشر الطبيعي الملّمع، يمكن تقشير البشرة 

وتنظيفها بعمق واالسترخاء في غالف الجسم المرطب  لتنعيم الجسم واإلنعاش باستخدام 

مستحضر مرطب.

90 دقيقة تجديد النشاط والحيوية  

يبدأ هذا العالج الُمنعش للجسم بمقّشر ومنظف كريمي ومعدني غني وفاخر 2 في 1. يتم صقل 

وتلميع البشرة الجافة والمتقشرة والمتقادمة وتحويلها إلى مظهر أكثر شبابًا، وهذا يعمل في 

الوقت نفسه على تحسين الترطيب والنضارة والنعومة من خالل زيادة تجديد الخاليا. بعد االستحمام 

بدش قوّي، يعمل التدليك المنّشط للجسم بالكامل على تحسين الدورة الدموية وتجديد حيوية 

الجسم بأكمله. 

60 دقيقة الخالصة البحرية للتخلص من السموم  

مستحضر للّف الجسم بالكامل ألغراض االنتعاش والترطيب باستخدام مقّشر بخالصة الخيزران 

تعمل جزيئاته على إزالة خاليا الجلد الميتة بينما تعمل الطحالب البحرية على ترطيب الجسم وإزالة 

السموم منه وشّده. 

CUSTOMISED PERFECTING BODY LIFT    90 MINUTES

The ultimate luxurious age-defying experience for the body. With polishing natural scrub 
your skin will be deeply exfoliated and cleansed, relax in a soothing body wrap and enrich 
with a moisture application.

REJUVENATE AND ENERGISE  90 MINUTES

This refreshing body treatment starts with a rich, luxurious 2-in-1 creamy mineral scrub 
and cleanse. Dry, flaky, aging skin is buffed, polished and transformed to a more youthful 
appearance which simultaneously improves hydration, radiance and smoothness by 
maximising cellular renewal. After a power shower an energizing full body massage 
improves circulation and gives a total body rejuvenation. 

DETOX MARINE ESSENCE  60/90 MINUTES

Regenerating and hydrating cocoon body wrap using bamboo scrub which particles 
remove dead skin cells, while marine algae hydrate, detoxify and firm the body. 



60 دقيقة د الجسم لحاالت التعرض للشمس    ُمبرِّ

يعمل عالج الجسم الخاص بالتعرض للشمس على تبريد البشرة وتهدئتها وترطيبها. إذا كنت 

قد أفرطت في تعريض بشرتك على الشاطئ أو االسترخاء بجانب حمام السباحة أو شعرت بحرارة 

زائدة، جّرب هذا الحل السريع باستخدام الصبار المبّرد والجنسنغ المرطب والكوالجين لشّد البشرة 

وتلطيفها على الفور. راحة فورية من الحرارة الشديدة لشمس الصحراء.

60 دقيقة العالج بالغاسول  

أحد طقوس التنظيف العربية التقليدية التي تعمل على استرخاء الجسم وتنظيفه وإزالة السموم 

منه، حيث يجمع بين الخصائص الصحية للحرارة والبخار والطين.  

60 دقيقة مقّشر استعادة حيوية الجسم  

أِرح عقلك وجسمك وتلذذ باالسترخاء أثناء تقشير بشرتك بلطف باستخدام مستحضر تقشير 

طبيعي ملّمع وفاخر. استمتع ببشرة مشرقة وشبابية مع هذا العالج الُمنعش للجسم والمضاد 

للشيخوخة.

SUN WORSHIPER BODY COOLER     60 MINUTES

Our Sun Worshiper body treatment cools down, calms and hydrates the thirstiest of skins. 
If you have over-exposed your skin on the beach or by the pool or just feel overheated, 
try this quick fix treatment using cooling Aloe, hydrating Ginseng and Collagen to firm and 
tone the skin immediately. Instant relief from the relentless heat of the desert sun.

RHASSOUL MUD THERAPY   90 MINUTES

A traditional Arabian cleansing ritual that will relax, cleanse, and detoxify your body. It 
combines the health properties of heat, steam, and mud.   

REVITALISING BODY SCRUB   30/60 MINUTES

Relax your mind and body while being gently exfoliated with a luxurious polishing  
natural exfoliating scrub. Reveal glowing, youthful skin with this rejuvenating, anti-aging 
body treatment.



MASSAGE
Let the healing touch of our expert therapists relieve, relax and revive muscles through 

traditional and new age approaches to wellness.

التدليك
انعم باللمسات العالجية من معالجينا ذوي الخبرة والتي تعمل على تخفيف آالم العضالت واسترخائها 

وتنشيطها من خالل أساليب تقليدية وجديدة للتمّتع بالعافية.



90 دقيقة التدليك المتميز   

تدليك فريد من نوعه مفّعم بالحيوية، يعمل على المزج بين التقنيات القديمة والحديثة في طقوس 

مثالية  لتخفيف التوتر وتهدئة الروح والخروج من الروتين اليومي. يعزز الشعور بالراحة الداخلية.

60/90 دقيقة التدليك التايالندي التقليدي   

يعتمد هذا العالج الشرقي على عالج الجسم والعقل والروح. سيستخدم المعالج تقنيات وحركات 

الشّد التايالندية التقليدية للتخلص من ضيق الحركة وزيادة المرونة. 

60/90 دقيقة التدليك باألحجار الساخنة النقية  

يستخدم هذا العالج المخّصص بالتدليك لمساعدتك على االسترخاء وتخفيف توتر العضالت. ويتضمن 

ذلك استخدام أحجار بركانية ملساء ومسخنة. 

60/90 دقيقة تدليك تخفيف األلم   

يساعد هذا التدليك بالضغط المتوسط إلى العميق للجسم بالكامل على التخلص من العقد 

المستعصية وتوتر العضالت. يستهدف درجات حرارة الجسم الباردة لتدفئة وتهدئة آالم العضالت 

وتخفيف األلم.

“THE SPA” SIGNATURE MASSAGE     90 MINUTES

Unique energetic massage, mixing ancestral and modern techniques in a perfectly guided 
ritual, Is an invitation to relieve tensions, calm the spirit and cut off the daily routine. 
Enables anchoring with self emotions and connecting with inner self.

THAI MASSAGE   60/90 MINUTES

This oriental bodywork therapy that is based on the treatment of the human body, mind, 
and spirit. Your therapist will use traditional Thai stretching techniques and movements to 
release tightness and increase flexibility. 

HOT STONE MASSAGE   60/90 MINUTES

This tailored massage therapy used to help you relax and ease tense muscles. It involves 
the use of smooth, heated volcanic stones.

“RECOVERY” PAIN RELIEF MASSAGE 60/90 MINUTES

This medium to deep pressure full body massage helps release stubborn knots and muscle 
tension. Targeting cold body temperatures to warm and soothe aching muscles and 
relieve pain.



60/90 دقيقة تدليك االسترخاء لتخفيف التوتر    

يتم تنفيذ هذا التدليك بالضغط الخفيف إلى المتوسط للجسم بالكامل لتخفيف القلق وزيادة الدورة 

الدموية واللمفاوية وتخفيف التوتر وتحفيز النوم الهانئ ليالً.

60/90 دقيقة التدليك االنعكاسي   

عالج شامل يبعث على االسترخاء العميق وتجديد النشاط ويتم إجراؤه على القدمين واليدين. يكمن 

الهدف من التدليك االنعكاسي في التخلص من أي انسدادات واستعادة التدفق الحر للطاقة والدورة 

الدموية إلى الجسم بأكمله. 

60 دقيقة التدليك الحسي المنعش بالشموع   

يعتمد العالج الحسي المنعش التراث المغربي المتمثل في تقوية الجسم واسترخاء الروح في 

الحرارة المهدئة لشموع بريق العنبر.

“SERENITY” STRESS RELIEF MASSAGE      60/90 MINUTES

This light to medium pressure full body massage is designed to soothe anxiety, increase 
circulation and lymph return, relieve tension, and induce a good night’s sleep.

REFLEXOLOGY    30/60 MINUTES

Deeply relaxing and energizing holistic therapy performed on the feet and hands. The aim 
of reflexology is to release any blockages and restore the free flow of energy and blood 
circulation to the whole body.    

SENSORY AWAKENING CANDLE MASSAGE    60 MINUTES

The Sensory Awakening treatment draws on all the Moroccan wisdom of our 
ancestors to enhance the body and relax the spirit in the soothing heat of the Paillettes 
d’Ambre candle.



COUPLE’S TREATMENTS
Customise your couple’s spa experience. Spend time connecting with your loved one.

عالجات األزواج
انعم باللمسات العالجية من معالجينا ذوي الخبرة والتي تعمل على تخفيف آالم العضالت واسترخائها 

وتنشيطها من خالل أساليب تقليدية وجديدة للتمّتع بالعافية.



60/90 دقيقة الوقت المالئم لشخصين     

دللوا بعضكما البعض بتدليٍك كامٍل للجسم، باستخدام مزيٍج من الزيوت األساسية والحركات 

المصممة خصيصًا لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز االسترخاء العميق واستعادة تدفق الطاقة في جميع 

دة للحيوية مثاليًة للوقت الذي يقضيه الشخصان  أنحاء الجسم. ُتعد هذه التجربة المهدئة والمجدِّ

معًا.

90 دقيقة متعة األزواج    

استمتعوا بتجربة حميمة في المنتجع الصحي مع أحبائكم. يؤدي حوض االستحمام البخاري إلى 

إضفاء الراحة على العقل والجسم والروح لألزواج الذين يودون قضاء مزيٍد من الوقت معًا. استمتعوا 

بتجربٍة عطرية تبعث على االسترخاء في حمام األزواج مع لمسات رومانسية وتدليك بالضغط الخفيف 

TIME FOR TWO       60/90 MINUTES

Treat each other with a full body massage, which uses a blend of essential oils and 
purpose-designed movements to stimulate circulation, promote deep relaxation, 
and restore the flow of energy throughout the body. This wonderfully soothing and 
rejuvenating experience is ideal for together time.

COUPLE’S DELIGHT     90 MINUTES

Experience an intimate spa journey with your loved one. A languishing dip in a steamy tub 
will pamper mind, body and soul for couples wishing to spend more time together. Enjoy 
a relaxing aromatic soak in our couple’s bath with romantic touches followed by full body 
light-to-medium pressure massage using an oil of your choice.





THE SPA AT ADDRESS BEACH RESORT

TARIFF

SIGNATURE TREATMENTS  DURATION PRICE IN AED

Signature citrus indulgence 90 Mins 1,085

Moroccan bliss journey   120 Mins 1,150

Moisture miracle facial and body ritual 120 minutes 1,325

FACIALS DURATION PRICE IN AED

Triple peel facial with energy lift 90 Mins 950

The 3D collagen shock 60 / 90 minutes 785 / 1,030

Triple Oxygen Glow Facial 60 minutes 690

Instant refresh facial 60 / 90 minutes 690 / 880

Anti-Redness Vitamin K Facial 60 minutes 660

ADD-ONS DURATION PRICE IN AED

Caviar collagel face mask 15 / 30 minutes 110 / 190

Caviar collagel eye mask 15 minutes 80

BODY TREATMENTS DURATION PRICE IN AED

Rejuvenate and energize 90 minutes 930

Customised perfecting body lift 90 minutes 905

Detox marine essence 60 / 90 minutes 750 / 930

Rhassoul mud therapy 90 minutes 995

Sun worshiper - calming body cooler 60 minutes 650

Revitalizing body scrub 30 / 60 minutes 360 / 605

MASSAGES DURATION PRICE IN AED

“The Spa” Signature Massage 90 minutes 905

Sensory Awakening Candle Massage 60 minutes 680

Thai Massage 60 / 90 minutes 685 / 890

Hot Stone Massage 60 / 90 minutes 680 / 875

“Recovery” Pain Relief Massage 60 / 90 minutes 680 / 875

“Serenity” Stress Relief Massage 60 / 90 minutes 625 / 840

Reflexology 30 / 60 minutes 425 / 650

COUPLE’S TREATMENTS DURATION PRICE IN AED

Time for two 60 / 90 minutes 1,250 / 1,680 

Couple’s delight 90 minutes 1,915
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PO BOX 214042, JBR THE WALK, DUBAI, UAE  
T: +971 4 879 8896, F: +971 4 879 8889, THESPAATBEACHRESORT@ADDRESSHOTELS.COM

ADDRESSHOTELS.COM

All prices are in dirhams and are

Inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT
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CONTACT US

PO BOX 214042, JBR THE WALK, DUBAI, UAE  
T: +971 4 879 8896, F: +971 4 879 8889, THESPAATBEACHRESORT@ADDRESSHOTELS.COM

ADDRESSHOTELS.COM
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