


THE SPA AT ADDRESS HOTELS + RESORTS

The Spa concept at Address Hotels + Resorts is a unique collection of wellness experiences 
designed to rejuvenate, refresh and relax, where each moment is dedicated to pure pleasure 
and personal well-being. From our signature rituals, body treatments, to classic massages, facials 
and more, we invite you to rediscover your inner glow and redefine your approach to wellness.
Built around a selection of innovative treatments, embrace a symbiosis of ancient healing 
remedies and science-backed technologies that harmonises traditional and contemporary 
approaches to deliver the finest spa experiences. Discover complete contentment and unwind 

in the unique atmosphere of our state-of-the-art spaces, devoted to male and
female well-being.

Where sheer indulgence meets good health. A place of tranquillity, self-discovery and renewal. 
Welcome to The Spa experience at Address Hotels + Resorts.

ذي سبا في العنوان للفنادق والمنتجعات
العافية  العنوان للفنادق والمنتجعات مجموعة فريدة ومتمّيزة من تجارب  يعّد مفهوم ذي سبا في 

والرفاهية  للمتعة  لحظة  كّل  ُتخّصص  حيث  واالسترخاء،  واالنتعاش،  النشاط،  لتجديد  المصّممة 

الكالسيكية،  التدليك  جلسات  إلى  ووصوالً  الجسم،  وعالجات  الممّيزة  طقوسنا  من  بدءًا  الشخصية. 

وعالجات الوجه، وغير ذلك الكثير، ندعوك إلى إعادة اكتشاف توّهجك الداخلي وإعادة تعريف نهجك في 

العناية بالصحة والعافية.

يتمحور هذا المنتجع الصحي حول مجموعة مختارة من العالجات المبتكرة، ويحتضن مجموعة من 

العالجات الشافية القديمة والتقنيات المدعومة بالعلم والتي تتناغم مع األساليب التقليدية والمعاصرة 

لتقديم أفضل تجارب المنتجع الصحي في المدينة. انعم بالراحة التاّمة واالسترخاء في أجوائنا الفريدة 

ومرافقنا الحديثة المخّصصة لرفاهية الرجال والنساء على حدٍّ سواء.

حيث تلتقي العناية المطلقة بالصحة الجيدة. مكان للهدوء، واكتشاف الذات، وتجديد النشاط. 

مرحبًا بك في تجربة المنتجع الصحي ذي سبا في العنوان للفنادق والمنتجعات.



WELLNESS & MINDFUL HEALING
Embrace a journey of wellness and believe in the power of mindfulness as you encounter a 
one-of-a-kind experience that replenishes the mind and body. Alleviate, soothe and re-energise 
your system with the healing touch of gifted therapists and the proven potency of naturally 

derived products with these selected signature treatments.

العافية والشفاء الواعي
استمتع برحلة من العافية وآمن بقوة اإلدراك وأنت تقضي تجربة فريدة من نوعها تحّفز العقل والجسم. 

خّفف من التوّتر، وهّدئ نفسك، وجّدد طاقتك بلمسة عالجية من قبل معالجين موهوبين، والفعالية 

المثبتة للمنتجات المشتّقة طبيعيًا مع هذه العالجات الممّيزة المختارة.

 عالجات متميزة للنساء             عالجات متميزة للرجال

مناسب للسيدات الحوامل )بدءًا من األسبوع 12 من الحمل(

Exclusive treatments for women          Exclusive treatments for men

Suitable for pregnant women, 12 weeks onwards



PSAMMO MASSAGE    90 - 60 MINUTES / AED 850 - 700

Healing Quartz Massage

A symbiosis of ancient healing tradition, deeply rooted in the Unani Medicine )Arabic Healing 
Tradition(, and the latest science and technology. The treatment combines the healing 
modalities of warm crystal stones, a soothing sound healing with Tibetan singing bowls 
and a manual massage treatment with warm organic essential oils. The quartz amplifies 
the tremendous effects and boosts anti-inflammatory, detoxing and pain relief benefits, 
bringing a deep sense of relaxation. 

THE EMAAR SIGNATURE SLEEP RITUAL    90 MINUTES / AED 850

Better Sleep Massage

Ease into a sublime state of sleep with this uniquely designed ritual. The Emaar Signature 
Sleep Ritual guides you into a state of ultimate relaxation. Essential oils with vetiver, 
chamomile, sandalwood, a warming foot cleanse and mist inhalation, combined with 
breathing techniques, are created to address insomnia and daily fatigue. Deep relaxation 
body oils and nourishing creams with a uniquely crafted full-body massage restore the 
immune system and prepare you for a peaceful night. 



60 / 90 دقيقة / 700 - 850 درهمًا إماراتيًا تدليك بسامو  

تدليك الكوارتز العالجي 

مجموعة من العالجات الشافية القديمة المتجّذرة في الطّب العربي اليوناني )تقاليد عالجية عربية( 

مع أحدث العلوم والتكنولوجيا. يجمع العالج بين طرق الشفاء من خالل األحجار البّلورية الدافئة، 

والصوت المهّدئ ألوعية الغناء التبتية، وعالج التدليك اليدوي بالزيوت العطرية العضوية الدافئة. يزيد 

الكوارتز من التأثيرات الهائلة وفوائد مكافحة االلتهاب، وإزالة السموم، وتخفيف األلم، ما ُيضفي 

إحساسًا عميقًا باالسترخاء. 

90 دقيقة / 850 درهمًا إماراتيًا طقوس النوم الممّيزة من إعمار  

تدليك لنوٍم أفضل 

ادخــل فــي حالــة نــوم فائقــة مــع هــذه الطقــوس المصّممــة بشــكل فريــد. تأخــذك طقــوس النــوم 

ــة التــي تحتــوي علــى الفيتيفــر،  ــوت العطري ــاّم. الزي ــة مــن االســترخاء الت ــى حال ــزة مــن إعمــار إل الممّي

ــى  ــًا إل ــرذاذ، جنب ــاق ال ــن واستنش ــئ للقدمي ــف الداف ــى التنظي ــة إل ــدل، باإلضاف ــب الصن ــج، وخش والبابون

ــوت الجســم المخّصصــة  ــات التنّفــس، تعمــل علــى معالجــة األرق واإلرهــاق اليومــي. زي جنــب مــع تقني

ــم بشــكل فريــد تجــّدد  لالســترخاء العميــق، والكريمــات المغّذيــة مــع تدليــك الجســم بالكامــل الُمصمَّ

ــة.  نشــاط الجهــاز المناعــي وتجعلــك مســتعّدًا لقضــاء ليلــة هادئ



الرفاهية المتقّدمة والتحسينات
عّزز عالجك في المنتجع الصحي إلى تجربة صحية كاملة، مع إضافة العناصر العالجية الطبيعية التي 

تزيد من حيويتك ورفاهيتك.

ADVANCED WELLBEING & ENHANCEMENTS
Boost your spa treatment into a complete wellness experience with the addition of naturopathic 

healing methods that maximise your vitality and well-being.



DETOXIFYING FANGO )2( 30 MINUTES / AED 350

Body Wrap 

Improve microcirculation and metabolism with a purifying full-body wrap with cleansing 
effects. 

AROMA-SALT SCRUB )2(    30 MINUTES / AED 350

Body Exfoliation

Rejuvenate the lymphatic system and promote tissue metabolism. A detoxifying full-body 
scrub with osmotic and cleansing effect to replenish your skin.

DEEP RELAX HOT STONES )1(    AED 150

Hot Stone Massage 

Extend the benefits of your massage or facial with a soothing warm lava stone massage to 
completely release muscular tension.

FOOT MASSAGE )2(    30MINUTES / AED 350

Reflexology Massage 

Treat your feet and your health with a calming foot massage and reflexology to not only 
relieve tension and tired feet but also increase your life energy )Chi(.

SPA SUITE    60 MINUTES / AED 350

Upgrade to our luxury Spa Suite  

Indulge yourself and your loved one in the exclusive suite with a private steam room and 
jacuzzi.

)1( Added to your booked treatment time )2( Additional to your booked treatment time

)*time duration without treatment(



30 دقيقة / 350 درهمًا إماراتيًا إزالة السموم بالفانجو )2(  

لّف الجسم 

حّســن الــدورة الدمويــة الدقيقــة واأليــض )التمثيــل الغذائــي( مــن خــالل لفافــة منّقيــة للجســم بالكامــل 

والتــي تتمّيــز بتنظيــف الجســم فــي الوقــت نفســه.

30 دقيقة / 350 درهمًا إماراتيًا التقشير بالملح والزيوت العطرية )2(  

تقشير الجسم 

تجديــد الجهــاز الليمفــاوي وتعزيــز أيــض األنســجة. مقّشــر للجســم بالكامــل إلزالــة الســموم، مــع تأثيــر 

تناضحــي وتنظيفــي لتجديــد بشــرتك.

األحجار الساخنة لالسترخاء العميق )1(   150 درهمًا إماراتيًا

تدليك باألحجار الساخنة 

وّســع نطــاق فوائــد جلســة تدليــكك أو عــالج وجهــك بتدليــك أحجــار الحمــم الدافئــة المهدئــة للتخّلــص 

ــر العضلــي تمامــًا. مــن التوّت

30 دقيقة / 350 درهمًا إماراتيًا تدليك القدمين )2( 

التدليك االنعكاسي 

ــب  ــر وتع ــف التوّت ــس لتخفي ــي لي ــك انعكاس ــن وتدلي ــّدئ للقدمي ــك مه ــك بتدلي ــك وصّحت ــج قدمي عال

ــي(. ــك )تش ــة حيات ــادة طاق ــًا لزي ــن أيض ــب ولك ــن فحس القدمي

60 دقيقة / 350 درهمًا إماراتيًا جناح سبا 

بادر بالترقية إلى جناح سبا الفخم     

انغمس مع أحّبائك في الجناح الحصري الذي يضّم غرفة بخار خاّصة وجاكوزي. 

)*المّدة بدون عالج(

)2( إضافًة إلى وقت عالجك المحجوز)1( تتّم اإلضافة إلى وقت عالجك المحجوز



NATURAL ADVANCED AESTHETICS
BY TEAM DR. JOSEPH, ITALY

Nature lies at the heart of life and is essential for our holistic well-being. Tapping into the 
power of herbal remedies made with natural raw materials, combined with innovative 
scientific techniques to be in harmony with nature and its resources.  Experience 100% 

organic skin care for the best results in the most natural way.

عالجات الجمال الطبيعية المتقّدمة
بواسطة فريق د. جوزف، إيطاليا

تكمن الطبيعة في قلب الحياة وهي ضرورية لرفاهيتنا الشاملة. االستفادة من قّوة العالجات العشبية 

مع  لتتناغم  المبتكرة  العلمية  التقنيات  مع  جنب  إلى  جنبًا  الطبيعية،  الخام  المواد  من  المصنوعة 

الطبيعة ومواردها.  استمتع بتجربة العناية العضوية بالبشرة بنسبة 100% للحصول على أفضل النتائج 

بأكثر الطرق طبيعية.



ADVANCED BIO LIFTING FACIAL   120 MINUTES / AED 1,100

A truly unique beauty treatment beginning with a diagnostic of your skin, a biodynamic 
lifting massage with bioenergetic herbal compresses that supports the natural ability of 
the skin to self-regulate. Deep cleansing with cupping glasses and active natural ingredients 
makes this treatment highly effective with visible results.

SUPREME ULTRASONIC FACIAL LIFT   90 MINUTES / AED 850

Reveal plumper, fresher and youthful skin with this premium intensive treatment. Using 
natural, active substances, safely deposited in the deeper layer of skin with the help of 
ultrasonic frequencies. The skin is strengthened to a maximum from deep within.

INTENSIVE PURIFYING FACIAL   60 MINUTES/ AED 750

Unveil visibly fresh skin with a deeply purifying facial treatment. Using active ingredients skin 
blockages are released and sebum production is normalised with a natural glow, followed 
by a unique peeling that completely hydrates skin for a balanced complexion.  



120 دقيقة / 1100 درهم إماراتي عالج شّد الوجه الحيوي المتقّدم  

ــادات  ــة بشــرتك، وتدليــك ديناميكــي حيــوي للشــّد مــع كّم ــد يبــدأ بتشــخيص حال عــالج تجميلــي فري

عشــبية حيويــة تدعــم القــدرة الطبيعيــة للبشــرة علــى التنظيــم الذاتــي. التنظيــف العميــق بكــؤوس 

ــج مرئيــة. ــة لتحظــى بنتائ ــاالً للغاي ــات الطبيعيــة النشــطة، تجعــل هــذا العــالج فّع الحجامــة والمكّون

90 دقيقة /850 درهمًا إماراتيًا عالج شّد الوجه الفائق بالموجات فوق الصوتية  

اكشــف عــن بشــرة أكثــر امتــالًء وانتعاشــًا وشــبابًا مــع هــذا العــالج المكّثــف الفاخــر. باســتخدام مــواد 

نشــطة طبيعيــة، تترّســب بأمــان فــي الطبقــة األعمــق مــن الجلــد، بمســاعدة التــرّددات فــوق الصوتيــة. 

تتــّم تقويــة البشــرة إلــى أقصــى حــّد مــن العمــق.

60 دقيقة / 750 درهمًا إماراتيًا ف لتنقية الوجه  عالج مكثّّ

اكشــف عــن بشــرة منتعشــة بشــكل واضــح مــع عــالج لتنقيــة الوجــه بعمــق. باســتخدام مكّونــات فّعالــة، 

ــد  ــه تقشــير فري ــج طبيعــي، يلي ــاج الســيبوم مــع توّه ــز إنت ــد وتحفي ــة انســدادات مســام الجل ــّم إزال تت

يرّطــب البشــرة بالكامــل للحصــول علــى بشــرة متوازنــة.



CELLULAR RECREATION FACIAL    90 MINUTES/ AED 850

Indulge in a deeply relaxing pampering session with a natural facial treatment tailored to 
your skin needs. Using active ingredients, purely organic products and intensive techniques 
that reveal healthy and radiant looking skin. 

EXPRESS POWER LIFT FOR MEN    60 MINUTES/ AED 750

Powerful, natural and effective facial, stimulating the lymphatic system with a deep cleansing 
using active ingredients, intensive mask and facial massage. A natural high-tech power for 
the well-groomed man of today.



90 دقيقة / 850 درهمًا إماراتيًا عالج خاليا الوجه المريح 

اســتمتع بجلســة تدليــل تبعــث علــى االســترخاء العميــق مــع عــالج طبيعــي للوجــه مصّمــم خّصيصــًا 

لتلبيــة احتياجــات بشــرتك. باســتخدام مكّونــات نشــطة، ومنتجــات عضويــة بالكامــل، وتقنيــات مكّثفة 

تكشــف عــن بشــرة صحيــة ومشــرقة. 

60 دقيقة / 750 درهمًا إماراتيًا عالج شّد الوجه القوي والسريع للرجال 

عــالج قــوي وطبيعــي وفّعــال للوجــه يحّفــز الجهــاز الليمفــاوي مــن خــالل تنظيــف عميــق باســتخدام 

مكّونــات نشــطة وقنــاع مكّثــف وتدليــك للوجــه. طاقــة طبيعيــة عاليــة التقنيــة للرجــل المعاصــر األنيــق.



MASSAGES
Transform mind and body, and rediscover a sense of well-being with curated massages 
designed to boost your energy levels and invigorate all your senses. Massages at The 
Spa reinterpret traditional therapies from across the globe and infuse them with 
influences of luxury and indulgence. Traditional and avant-garde techniques by our 
skilled technicians enhance the benefits of massage and maximise results. Essential 
oils, and ingredients rich in natural healing powers, botanical actives and antioxidants 

are used to restore balance and harmony.

عالجات التدليك
حّول الذهن والجسم وأعد اكتشاف الشعور بالرفاهية مع جلسات التدليك المنّسقة المصّممة لتعزيز 

مستويات الطاقة لديك وتنشيط حواسك جميعها. ُتعيد جلسات التدليك في ذي سبا تصّور العالجات 

التقليدية من جميع أنحاء العالم وُتضفي عليها لمسات من الفخامة والمتعة. ُتعّزز التقنيات التقليدية 

الزيوت  ُتستخدم  النتائج.  من  قدر  أقصى  وُتحّقق  التدليك  فوائد  المهرة  فنّيونا  ُيقّدمها  التي  والرائدة 

األكسدة  ومضادات  النباتية،  النشطة  والمواد  الطبيعية،  الشفاء  بقوى  الغنية  والمكّونات  العطرية، 

الستعادة التوازن واالنسجام.



BESPOKE RITUAL     90 - 60 MINUTES/ AED 750 - 650

Personalised Full Body Massage 

A complete tailor-made treatment to address your wellness needs. Whether it is to relax, 
re-energise or ease muscles, drift away on a cloud of serene bliss as our skilled masseuses 
use techniques that give your mind and body time off from the stresses and strains of 
modern living.

DEEP RELAX & RELEASE      90 - 60 MINUTES/ AED 750 - 650

Deep Tissue Massage 

A signature massage experience combined with organic herbal and power-packed 
aromatherapy oils. Deep tissue and sport massage techniques help to relax strained muscles 
and reduce inflammation. Suited for the real connoisseur, to relish in strong massage 
strokes with mobilising passive stretching.

THAI FUSION    90 MINUTES/ AED 750

Dry Massage with Stretching Movements 

Relish in a modern approach of the cherished Thai Massage, a specialised oil-free massage 
consisting of slow, rhythmic compressions, acupressure point massage and stretches along 
your body’s energy lines. 



طقوس مخّصصة   60 / 90 دقيقة /650 - 750 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك شخصي للجسم بالكامل 

عــالج كامــل مصّمــم خّصيصــًا لتلبيــة احتياجاتــك الصحيــة. ســواٌء أكنــت ترغــب فــي االســترخاء، أو 

ــك، انغمــس فــي مــالذ هــادئ حيــث يســتخدم المدّلكــون  اســتعادة النشــاط، أو تخفيــف تشــّنج عضالت

المهــرة تقنيــات تريــح ذهنــك وجســمك مــن ضغــوط الحيــاة المعاصــرة وتوّتراتهــا.

60 / 90 دقيقة /650 - 750 درهمًا إماراتيًا االسترخاء العميق والتحّرر  

التدليك العميق لألنسجة 

تجربــة تدليــك ممّيــزة مــع زيــوت األعشــاب العضويــة والزيــوت العطريــة الغنيــة بالطاقــة. تقنيــات التدليــك 

العميــق لألنســجة والتدليــك الرياضــي التــي تعمــل علــى إرخــاء العضــالت المجهــدة وتخفيــض االلتهــاب. 

مناســب للذّواقــة الحقيقييــن، لالســتمتاع بالتدليــك القــوي وتماريــن التمديــد الســلبي.

90 دقيقة / 750 درهمًا إماراتيًا تدليك تاي فيوجن 

تدليك جاّف مع حركات تمديد 

اســتمتع بأســلوب حديــث للتدليــك التايالنــدي المنشــود، وهــو تدليــك متخّصــص خــاٍل مــن الزيــوت 

يتكــّون مــن انضغاطــات إيقاعيــة بطيئــة، وتدليــك بنقــاط اإلبــر، وتمــّددات علــى طــول خطــوط طاقــة 

جســمك. 



BALINESE DREAMS     90 MINUTES/ AED 750

Full Body Aroma Oil Massage 

A calming massage, combining gentle stretching, acupressure and soft massage strokes to 
create a feeling of deep restfulness.

COUPLE COCOON       120 MINUTES / AED 1,100 )PER PERSON(

Full Body Massage & Exfoliation  

An indulgent experience to share with those you love, commencing with a meditative 
breathing exercise, cleansing with a full body exfoliation, combined with a power-packed 
massage to alleviate stress, aches and the struggles of daily life. 

MOMS TO BE    60 MINUTES/ AED 650

Prenatal Massage 

Gentle and designed to relieve the pains and strains of pregnancy, enhance the function 
of muscles and joints, improves circulation and relieves mental and physical fatigue. The 
massage will be fully facing up to ensure maximum posture comfort. 



أحالم بالي   90 دقيقة /750 درهمًا إماراتيًا

تدليك كامل للجسم بزيت عطري 

ــر، والتدليــك الناعــم لخلــق شــعور  تدليــك مهــّدئ يجمــع بيــن تماريــن التمديــد الخفيفــة، والضغــط باإلب

بالراحــة العميقــة.

120 دقيقة )*للشخص( / 1100 درهم إماراتي شرنقة الزوجين  

تدليك كامل للجسم - تقشير - تمارين التأّمل والتنّفس الخفيفة 

تجربــة ممتعــة لمشــاركتها مــع مــن تحــّب تبــدأ بتماريــن التنّفــس التأّمليــة، والتنظيــف بتقشــير كامــل 

للجســم، باإلضافــة إلــى تدليــك قــوي لتخفيــف التوّتــر، واألوجــاع، وصراعــات الحيــاة اليوميــة.

60 دقيقة / 650 درهمًا إماراتيًا تدليك للحوامل 

تدليك ما قبل الوالدة 

عــالج لطيــف ومصّمــم لتخفيــف آالم وإجهــادات الحمــل، وتعزيــز وظيفــة العضــالت والمفاصــل، وتحســين 

الــدورة الدمويــة، وتخفيــف التعــب الذهنــي والبدنــي. ســيكون التدليــك فــي وضعيــة النــوم علــى الظهــر 

لضمــان أقصــى درجــات الراحــة فــي وضعيــة الجســم.



HOW TO SPA
AT THE ADDRESS SPA

كيفية االستفادة بخدمات المنتجع
الصحي في العنوان



SCHEDULING AN APPOINTMENT    

Contact The Spa Reception for guidance in booking the right treatment for you. 
To ensure your preferred time, we recommend booking in advance

WHEN TO ARRIVE    

Kindly 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 10.00 am to 10.00 pm. Services and facilities are for the use of guests 16 
years of age and above.

SPA ETIQUETTE AND DIGITAL DETOX 

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



تحديد موعد 

تواصل مع مكتب استقبال ذي سبا للحصول على إرشادات بشأن حجز العالج المناسب لك. 

لضمان وقتك المفّضل، نوصي بالحجز مسبقًا.

وقت الوصول 

ُيرجــى الوصــول فــي غضــون 30 دقيقــة علــى األقــّل قبــل موعــدك لالســتمتاع بالهــدوء فــي ذي ســبا. 

ــة. ــتك العالجي ــن جلس ــص زم ــى تقلي ــؤدي إل ــد ي ــر ق ــول المتأّخ ــأن الوص ــم ب ــى العل ُيرج

ساعات العمل 

الخدمــات والمرافــق مخّصصــة لألشــخاص  10:00 ليــالً.  الســاعة  10:00 صباحــًا وحتــى  الســاعة  يوميــًا مــن 

البالغيــن مــن العمــر 16 عامــًا وأكثــر.

آداب المنتجع الصحي والتخّلص من األجهزة اإللكترونية

ُيرجــى احتــرام حقــوق جميــع ضيــوف المنتجــع الصحــي فــي الخصوصّيــة والســكون. ذي ســبا هــو 

ــف  ــالق الهات ــن إغ ــد م ــى التأك ــّوال. ُيرج ــف الج ــتخدام الهات ــن واس ــا بالتدخي ــموح فيه ــر مس ــة غي منطق

الجــّوال أو ضبطــه علــى الوضــع الصامــت. ســيوّفر المنتجــع الصحــّي مناشــف، وخّفيــن، وأغطيــة للــرأس 

وجميــع وســائل الراحــة األخــرى التــي قــد تحتــاج إليهــا.

الحاالت الصحّية

ــات قــد  ــأّي حــاالت صحيــة أو حساســية أو إصاب ــا ب عنــد إجــراء الحجــز فــي المنتجــع الصحــي، ُيرجــى إبالغن

ــر علــى خدمتــك. تؤّث



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 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 jewellery during your visit to The Spa. If you are a hotel guest, 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 24 hours in advance, should you need to cancel or 
reschedule to avoid a 100% charge for the service. Booking must be secured with a credit 
card.

All prices are quoted in UAE Dirhams )AED( and include 10% service charge, 7% Municipality fee and 

5% VAT.



الحمل 

لدينــا عالجــات مصّممــة حصريــًا لألمهــات الحوامــل والمرضعــات.   ُيرجــى الســماح لفريقنــا بمســاعدتِك 

فــي اختيــار العالجــات األنســب لــِك خــالل هــذا الوقــت.

قسائم الهدايا

ــات.  ــات والمنتج ــع العالج ــرة لجمي ــي متوّف ــز، وه ــخص الممّي ــة للش ــة مثالي ــا هدي ــائم الهداي ــّد قس ُتع

ــج. ــد الحضــور للعــالج أو لشــراء منت ــة لالســترداد، ويجــب تقديمهــا عن ــر قابل ــا غي قيمــة قســائم الهداي

المقتنيات الشخصّية 

تتوّفــر وحــدات خزائــن بالمنتجــع الصحــي لحفــظ المقتنيــات الشــخصّية؛ ومــع ذلــك، ال ننصــح بارتــداء 

المجوهــرات خــالل زيارتــك إلــى ذي ســبا. إذا كنــت نزيــالً فــي الفنــدق، ننصــح باالحتفــاظ بجميــع مقتنياتــك 

ــة الموجــودة داخــل غرفتــك. الثمينــة فــي الخزن

سياسة إلغاء الحجز

ُيرجــى إخطــار ذي ســبا قبــل 24 ســاعة علــى األقــّل، إذا كنــت بحاجــة إلــى اإللغــاء أو إعــادة الجدولــة لتجّنــب 

دفــع رســوم الخدمــة كاملــًة. يجــب تأميــن جميــع الحجــوزات بواســطة بطاقــة ائتمــان.

جميــع األســعار الــواردة بالدرهــم اإلماراتــي وتشــمل %10 رســوم خدمــة، و%7 رســوم بلديــة، و%5 ضريبــة القيمــة 

المضافــة.



THE SPA AT ADDRESS GRAND CREEK HARBOUR

TARIFF

ذي سبا في العنوان جرانــــد خور دبي

WELLNESS & MINDFUL HEALING DURATION PRICE IN AED

PSAMMO MASSAGE 90 / 60 minutes 850 / 700

THE EMAAR SIGNATURE SLEEP RITUAL 90 minutes 850

ADVANCED WELLBEING & ENHANCEMENTS DURATION PRICE IN AED

DETOXIFYING FANGO 30 minutes 350

AROMA-SALT SCRUB 30 minutes 350

DEEP RELAX HOT STONES 150

FOOT MASSAGE 30 minutes 350

SPA SUITE 60 minutes 350

NATURAL ADVANCED AESTHETICS DURATION PRICE IN AED

ADVANCED BIO LIFTING FACIAL 120 minutes 1,100

SUPREME ULTRASONIC FACIAL LIFT 90 minutes 850

INTENSIVE PURIFYING FACIAL 60 minutes 750

CELLULAR RECREATION FACIAL 90 minutes 850

EXPRESS POWER LIFT FOR MEN 60 minutes 750

MASSAGES DURATION PRICE IN AED

BESPOKE RITUAL  90 / 60 minutes 750 / 650

DEEP RELAX & RELEASE 90 / 60 minutes 750 / 650

THAI FUSION 90 minutes 750

BALINESE DREAMS 90 minutes 750

COUPLE COCOON 120 minutes 1,100

MOMS TO BE 60 minutes 650

السعر )درهم ( المدة  العافية والشفاء الواعي

850 / 700 60 / 90 دقيقة تدليك بسامو

850 90 دقيقة طقوس النوم الممّيزة من إعمار 

السعر )درهم ( المدة  الرفاهية المتقّدمة والتحسينات

350 30 دقيقة إزالة السموم بالفانجو

350 30 دقيقة التقشير بالملح والزيوت العطرية

150 األحجار الساخنة لالسترخاء العميق

350 30 دقيقة تدليك القدمين

350 60 دقيقة جناح سب 

السعر )درهم ( المدة  عالجات الجمال الطبيعية المتقّدمة

1100 120 دقيقة عالج شّد الوجه الحيوي المتقّدم 

850 90 دقيقة عالج شّد الوجه الفائق بالموجات فوق الصوتية 

750 60 دقيقة ف لتنقية الوجه عالج مكثّّ

850 90 دقيقة عالج خاليا الوجه المريح

750 60 دقيقة عالج شّد الوجه القوي والسريع للرجال

السعر )درهم ( المدة  عالجات التدليك

750 / 650 60 / 90 دقيقة طقوس مخّصصة 

750 / 650 60 / 90 دقيقة االسترخاء العميق والتحّرر 

750 90 دقيقة تدليك تاي فيوجن

750 90 دقيقة أحالم بالي 

1100 120 دقيقة شرنقة الزوجين 

650 60 دقيقة تدليك للحوامل

ADDRESSHOTELS.COM

  جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل
 7% رسوم بلدية باإلضافة إلى 10% رسوم خدمة + 5% ضريبة القيمة المضافة

 T +971 4 275 8844 | SPA.ADGCH@ADDRESSHOTELS.COM

All prices are quoted in UAE Dirhams )AED( and include 10% service charge,  

7% Municipality fee and 5% VAT.



CONTACT US

ADDRESSHOTELS.COM

T +971 4 275 8844
SPA.ADGCH@ADDRESSHOTELS.COM


