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Embracing the spirit of Anantara’s philosophy, ‘without end’, which stems from 
ancient Thai origins, Anantara Spa offers a selection of timeless revitalising spa 
experiences. Relax in the natural surroundings of the Eastern Mangroves Hotel 
& Spa by Anantara, located on the Abu Dhabi coastline and surrounded by the 
unique, natural beauty of the mangroves that line the crystal clear azure waters of 
the Arabian Gulf. Let your cares slip away and lose yourself in the perfect fusion of 
the essence of Thailand, blended with traditional local Arabic influences offered by 
the Anantara Spa.

Indulge in treatments inspired by the traditions of Arabian culture and the ideals 
of Thai hospitality. Soothe aching muscles and cleanse body and mind with a 
traditional Turkish Hamam experience. Re-energise yourself with invigorating 
scrubs and wraps inspired by the life-giving qualities of Arabia’s date palm gardens. 
Turn back the years and revive your radiant beauty with luxurious Arabian Gulf 
seawater pearl facials. Re-energise body and soul with relaxing massages and 
dynamic body treatments that combine the mysterious charm of Arabia with 
advanced western techniques.

Anantara Spa takes you down an exotic pathway to holistic wellbeing that 
combines Arabia’s enriching wonders and the mystical, ancient far-eastern health 
and beauty ideals. Let worldly cares slip away and your journey to relaxation 
and rejuvenation begin as you immerse yourself in an Anantara experience of 
exceptional luxury in breathtaking surroundings.

استلهامًا من روح فلسفة أنانتارا التي تعني »بدون نهاية« واملستوحاة من احلضارات التايالندية 
القدمية، يقدم أنانتارا سبا مجموعة من اخلدمات التي تعطيك إحساسًا ال متناهي بالنشاط والتجدد 

في كل مرة. متتع باالسترخاء في بيئة طبيعية خالبة في فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا، 
والواقع على سواحل أبوظبي، حيث حتيط بك مشاهد فريدة اجلمال ألشجار املنغروف التي تصطف 

متداخلة مع مياه اخلليج العربي الزرقاء املتألألة. اترك همومك وراء ظهرك ومتع نفسك في مزيج 
مثالي لروح الثقافة التايلندية مختلط مع التأثيرات العربية التقليدية التي يقدمها أنانتارا سبا.

استمتع بالعالجات املستوحاة من تقاليد الثقافة العربية ومناذج الضيافة التايالندية. خفف آالم 
العضالت ونشط اجلسم والعقل من خالل جتربة احلمام التركي التقليدي. أنعش اجللد املنهك 

بالتدليك والترطيب املستوحى من اخلصائص الطبيعية حلدائق النخيل العربي. عد بالزمان إلى الوراء 
وجدد جمالك املشرق باستخدام عالج التجميل بلؤلؤ ماء بحر اخلليج العربي الفاخر. أعد تنشيط 
اجلسم والروح بالتدليك الباعث على االسترخاء وعالجات اجلسم احليوية التي جتمع سحر األصالة 

العربية بالتقنيات الغربية املتقدمة. 

يأخذك أنانتارا سبا في رحلة من الرفاهية الكاملة التي جتمع بني العجائب العربية الغنية وتقاليد 
الشرق األقصى الروحية اخلاصة باجلمال والصحة. دع هموم الدنيا وابدأ رحلة اإلسترخاء والتجديد 

مبجرد دخولك في جتربة أنانتارا املليئة بالرفاهية االستثنائية في أجواء ساحرة للعقل والقلب. 



At Anantara Spa you will be gently whisked away 
on a journey of lasting impressions. Choose from 
an array of treatments combining Middle Eastern 
charm and Traditional Thai remedies. Indulge in the 
essence of Anantara Spa as we delight you in mind, 
body and spirit.

في أنانتارا ســبا ســوف تنتقل إلى رحلة من اإلنطباعات 
الدائمــة. اختــر مــن بني مجموعة واســعة من العالجات التي 

جتمع بني ســحر الشــرق األوســط والعالجات التايالندية 
التقليديــة. اســتمتع بــروح جتربة أنانتارا ســبا التــي متنح البهجة 

لكل من العقل واجلســم والروح. 

 Indigenous Impressions 

- Spa Packages

إنطباعات أصيلة 
- باقات السبا  



Arabian Dynasty (4 Hours)

Combining all the elements of the spa for the ultimate Arabic Experience. Begin 
your session with the Royal Turkish Hamam and a special hydrating hair mask. 
Become enveloped in exotic Arabic scents whilst we massage your body, nourishing 
your skin with Shiffa Rose Bliss Balm. End the treatment with a 60 minute Elemis 
Modern Skin Day Facial and leave feeling pampered like royalty.

• Royal Turkish Hamam - 60 minutes
• Rose Bliss Body Massage - 90 minutes
• Healthy Lunch - 30 minutes
• Elemis Modern Skin Day Facial or Elemis IQ Facial for Men - 60 minutes

Spa Essentials (2.5 Hours)

Rejuvenate your mind and body with this relaxing package, which comprises all 
of the spa basics. You’ll begin with a Stress Release Body Massage, which relieves 
muscle and mind tension, then follow with a facial to balance and nourish your 
skin, finishing with the Oriental Foot Reviver to soothe tired achy feet.

• Stress Release Body Massage - 60 minutes
• Elemis Modern Day Skin Facial - 60 minutes
• Oriental Foot Reviver - 30 minutes

Essence of Thailand (2.5 Hours)

Enjoy the rich ancient healing traditions of Thailand and let go of tension as your 
therapist stretches your body bringing you closer to your physical balance. Start 
with the traditional Thai Herbal Compress Massage and complete your treatment 
with the relaxing Oriental Foot Reviver.

• Thai Herbal Compress Massage - 90 minutes
• Oriental Foot Reviver - 60 minutes

Time Out For Men (2 Hours)

Rehydrate and energise your complexion, whilst deeply relaxing and recharging 
your body and relieving the stresses of life as you enjoy a Time for Men Facial and 
a Deep Tissue or Well-Being Massage.

• Deep Tissue or Well-Being Massage - 60 minutes 
• Time for Men Facial - 60 Minutes

العراقة العربية )٤ ساعات(
ِعش اإلحساس العربي املطلق من خالل اجلمع بني كل عناصر املنتجع الصحي في جتربة واحدة. إبدأ 

جلستك باالسترخاء في احلمام التركي امللكي وقم بتجربة القناع اخلاص بترطيب الشعر. استمتع 
بالروائح العربية املدهشة أثناء تدليك جسمك وامنح بشرتك النضارة باستخدام بلسم الورد املُبهج 

من شفاء، واجعل مسك اخلتام مع مستحضر العناية ببشرة الوجه ملدة ٦٠ دقيقة من إيلميس. 
ستمنحك هذه التجربة امللكية إحساسًا بالراحة والدالل.   

احلمام التركي امللكي - ٦٠ دقيقة  •
تدليك اجلسم ببلسم الورد املُبهج - ٩٠ دقيقة  •

غداء صحي - ٣٠ دقيقة  •
•  مستحضر العناية ببشرة الوجه من إيلميس أو مستحضر الوجه الذكي للرجال من إيلميس - ٦٠ دقيقة

جوهر العناية )٢,٥ ساعة(
ستمنحك حزمة اإلسترخاء هذه النشاط لعقلك وجسمك، فهي تضم جميع أساسيات العناية التي 

حتتاجها للشعور بالراحة التامة. سوف تلمس الفرق في نفسك مبجرد البدء بتدليك اجلسم الذي 
سيخلصك من اإلجهاد وسُيزيل توتر العضالت والذهن، ويتبع ذلك جلسة العناية بالوجه الستعادة 

نضارة البشرة وتوازنها. وتختتم هذه احلزمة املنشطة بتخفيف آالم القدمني باستخدام مستحضر 
أورينتال للعناية بالقدم. 

تدليك اجلسم إلزالة التوتر - ٦٠ دقيقة  •
مستحضر العناية ببشرة الوجه من إيلميس - ٦٠ دقيقة   •

مستحضر أورينتال للعناية بالقدم - ٣٠ دقيقة  •
روح تايالند )٢,٥ ساعة(

مّتع نفسك بتقاليد العافية التايالندية القدمية وتخلص من التوتر بينما يقوم معاجلك بشد جسمك 
ليعطيك التوازن البدني املناسب. سيمنحك هذا العالج اإلحساس التام باالسترخاء وكأنك لم تشعر 

باإلجهاد من قبل، بفضل التدليك باألعشاب التايالندية التقليدية ثم تدليك القدمني مبستحضر 
أورينتال لتنشيط القدمني. 

التدليك باألعشاب التايالندية - ٩٠ دقيقة   •
مستحضر أورينتال لتنشيط القدمني - ٦٠ دقيقة  •

وقت اإلسترخاء للرجال )ساعتني(
هذا هو اخليار املناسب لكل رجل، فأنت أيضًا حتتاج لترطيب وتنشيط بشرتك، كما يحتاج 

جسدك لالسترخاء واستعادة النشاط. تخلص من ضغوط احلياة وامنح نفسك الراحة التي تستحقها 
باستخدام مستحضر العناية بالبشرة للرجال وتدليك األنسجة العميقة أو تدليك الرفاهية.

تدليك األنسجة العميقة أو تدليك الرفاهية - ٦٠ دقيقة   •
مستحضر العناية بالبشرة للرجال - ٦٠ دقيقة  •



امنــح جســدك الــدالل الذي يســتحقه بينمــا تتخلص من 
ضغــوط احليــاة اليوميــة. يقدم أنانتارا ســبا خيــارات تدليك 

االســترخاء العالجــي واملزيــل للتوتــر، من خــالل تقنيات 
مهدئــة  لطيفــة مســتوحاة مــن العــادات األصيلــة ومــا يقترن بها 

من عالجات.

Give your body the nurturing it deserves while 
easing the tensions of everyday life. Using gentle, 
authentic traditionally inspired techniques combined 
with remedies, Anantara Spa offers a choice of 
relaxing therapeutic, stress relieving massages. 

Massage Remedies

عالجات التدليك



Anantara Signature Massage (90 Minutes)

Our signature blend of oils, combined with wringing, kneading and stretching 
stimulate the circulation and promote deep relaxation of the muscles, restoring the 
flow of energy along the meridian lines.

Rose Bliss Balm Body Massage (90 Minutes)

Inspired by the scent of 1001 Arabian roses, this nurturing freestyle massage uses the 
luxurious Rose Bliss Balm by Shiffa. The treatment includes the rich healing balm 
to the face to soothe and protect, followed by a calming scalp massage using the 
relaxing hair oil with a selective blend of pure herbal extracts and plant essences to 
relieve dryness of the scalp and to encourage strong healthy hair growth.

Arabian Massage (90 Minutes)

Expert therapists work on the body’s pressure points using palms and elbows to 
stimulate the blood circulation, release muscle tension and enhance vital energy 
levels.

Traditional Thai Massage (90 Minutes)

This centuries-old therapy, known as passive yoga, is the perfect answer for anyone 
searching for optimal health, the release of tension and the restoration of vitality.

Stress Release Massage (60/90 Minutes)

Using the rosemary, black pepper and ginger aromatherapy anti-stress massage oil, 
this freestyle massage uses medium to deep pressure, according to your specific 
needs, to soothe aching, tired muscles.

Note: This treatment may create some tenderness in the muscles the following day.

Shiffa Indian Head Massage (60 Minutes)

This treatment combines both gentle and stimulating techniques on the upper back, 
shoulders, neck and scalp to improve blood flow, nourish the scalp and induce a 
deep sense of calm. Choose from a selection of oils to relax or invigorate your scalp 
and mind.

Oriental Foot Reviver (60 Minutes)

Experience holistic revitalisation and deep relaxation as your therapist applies specific 
thumb and finger techniques to various reflex points on the feet, which effectively 
stimulate corresponding organs in the upper body.

Shiffa Pregnancy Body Massage (75 Minutes)

After a thorough consultation to establish your requirements, this delicate treatment 
starts with a warm relaxing foot soak to soothe tired swollen feet, followed by a 
gentle full body massage to ease the tension and stress put on the body during 
pregnancy. Calming strokes improve circulation, easing any areas of swelling and 
inflammation. Using a combination of Shiffa’s Pregnancy massage oil and Rose Bliss 
Balm this is the perfect calming remedy for mother and baby and helps relax the 
body and mind during this special time.

تدليك أنانتارا اخلاص )٩٠ دقيقة(
قامــت أنانتــارا بابتــكار مزيــج خــاص مــن الزيوت التي متنح عضالتك االســترخاء الكامل، وتعطيك 

اإلحســاس املثالــي باحليويــة، كمــا تعمــل علــى حتفيز الدورة الدموية واســتعادة تدفق الطاقة على 
امتــداد خطــوط اجلســم الطوليــة عن طريق متارين الفرك والتدليك والشــد.

تدليك اجلسم ببلسم الورد املُبهج )٩٠ دقيقة(
استوحي هذا التدليك من ١٠٠١ من عطور الورود العربية، وهو منط حر منعش للجسد والروح، 

يستخدم فيه بلسم الورد املبهج الفاخر من شفاء. مينح هذا العالج أيضًا الراحة والوقاية للوجه 
باستخدام بلسم العالج الغني، وللشعور باالسترخاء فال بد من  تدليك فروة الرأس للتخلص من 
اإلجهاد الذهني، ويتم ذلك باستخدام زيت الشعر املريح مع خليط من خالصات عشبية وعطور 

نباتية نقية مختارة تعمل على إزالة جفاف فروة الرأس، لتعطيك منواً قويًا لشعر صحي.
التدليك العربي )٩٠ دقيقة(

يساعد هذا النوع من العالجات على منحك النشاط والتجدد حيث تعتمد أساليب اخلبراء فيه على 
نقاط الضغط باجلسد باستخدام راحات اليد واألكواع مبا يساعد على حتفيز الدورة الدموية، وإزالة 

تشنج العضالت وحتسني مستويات الطاقة احليوية.
التدليك التايالندي التقليدي )٩٠ دقيقة(

اشعر بالراحة وجتدد النشاط مع هذا التدليك العائد إلى قرون قدمية، واملعروف بـ »اليوجا اإليجابية«، 
فهو حلك املثالي للحصول على الصحة التامة وإزالة التوتر واستعادة النشاط احليوي.

تدليك إزالة التوتر )٩٠/٦٠ دقيقة(
امنح جسمك الراحة واالسترخاء لتعيش حياتك بسعادة بعيداً عن اإلجهاد. يعتمد هذا النمط على زيت 

التدليك  العطري املضاد للتوتر املشتمل على الروزماري والفلفل األسود والزجنبيل، وتتراوح قوة الضغط فيه 
ما بني املتوسطة والعميقة، وذلك وفقًا حلاجتك اخلاصة، مبا يساعد على تهدئة آالم العضالت.

ملحوظة: قد يتسبب هذا العالج في إحلاق بعض الضعف بالعضالت خالل اليوم التالي .
التدليك الهندي للرأس من شفاء )٦٠ دقيقة( 

دلل نفسك باحلصول على إحساس عميق بالهدوء، فهذا العالج يشتمل على الطرق املهّدئة واحملّفزة 
للجزء العلوي من الظهر واألكتاف والرقبة وفروة الرأس، مبا يساعد على حتسني معّدل تدفق الدم، وتعزيز 

فروة الرأس وهذا ما سيجعلك تشعر بالسكينة والراحة التي تبعدك عن صخب حياتك اليومية. اختر 
من بني تشكيلة الزيوت لالسترخاء أو إنعاش فروة رأسك وذهنك.

مستحضر أورينتال للعناية بالقدم )٦٠ دقيقة(
استمتع بتجربة الطب البديل لتجديد القوة والنشاط واالسترخاء العميق، مع قيام املعالج بتطبيق 

طرق اإلبهام واإلصبع احملّددين على نقاط االنفعال الالإرادية املختلفة بالقدمني، والتي تساعد بشكل 
فّعال على حتفيز األعضاء املتناظرة باجلزء العلوي من اجلسم.

تدليك اجلسم للحوامل من شفاء )٧٥ دقيقة( 
تعد راحة اجلسم أثناء احلمل من العوامل اجلوهرية الطمئنان األم في هذه املرحلة احلساسة من حياتها.

يقوم مستشارونا بالبداية بتحديد متطلباتِك. نستهل بإراحة القدمني مبزيج دافئ لالسترخاء واملساعدة 
على تسكني آالم القدمني، ثم تدخلني في عالم من الدالل مع تدليك رقيق لكامل اجلسم إلزالة اإلجهاد، 

واملساعدة على حتسني الدورة الدموية، وتسكني املناطق املتورمة أو املتضّخمة. نستخدم هنا مزيجًا من 
زيت تدليك اجلسم  للحوامل من شفاء وبلسم الورد املبهج لنمنح األم ومولودها الهدوء والسكينة، كما 

ا. يساعد هذا املزيج على استرخاء اجلسم والعقل خالل هذه الفترة اخلاصة جّدً



االسترخاء للزوجني من أنانتارا )٩٠/٦٠ دقيقة(
استرخيا سوًيا بتلقي التدليك املمّيز للجسم، املعتمد على 

استخدام مزيج الزيوت الشرقية واحلركات املصّممة لهذا 
الغرض، والتي تساعد على حتفيز الدورة الدموية، وتعزيز 

االسترخاء العميق، واستعادة تدفق الطاقة عبر خطوط اجلسم 
ا جتربة مهّدئة مجّددة للشباب ملا تشهده من  الطولية. إّنها حّقً

مشاركة الذكريات.
الراحة والدالل للزوجني )٩٠ دقيقة(

اســتمعتا بجلســة تدليــك جنًبــا إلــى جنــب لتخفيــف التوتر 
علــى مــدار ٦٠ دقيقــة، باســتخدام زيــت عطري وطرق حرة 

تشــتمل علــى جلســة مصغــرة للعنايــة بالوجــه مــن إيليمس ملدة 
دقيقة.  ٣٠

Anantara Couple’s Romance (60/90 Minutes)

Relax together with our signature massage, which 
uses a blend of oriental oils and purpose-designed 
movements to stimulate the circulation, promote 
deep relaxation and restore the flow of energy along 
the meridian lines. This is a wonderfully soothing 
and rejuvenating experience that shared memories 
are made of.

Couple’s Bliss (90 Minutes)

Enjoy side-by-side indulgence with the 60 minute 
stress release massage using an aromatic oil and 
freestyle techniques combined with a 30 minute 
mini facial by Elemis.

Couple’s
 Treatments

عالجات
الزوجني  



دلل بشرتك باّتباع سبل العناية التي تستحّقها من خالل 
تشكيلة من مستحضرات العناية بالبشرة الوفيرة باستعمال 

أفضل املستحضرات العالجية. اكتشف اآلثار العالجية 
للمكونات الطبيعية ١٠٠٪، والتي متنحك أفضل مستويات 

جتديد نشاط البشرة.

Treat your skin to the care it deserves with a 
selection of lavish facials using the best spa 
products. Experience the therapeutic effects of 
100% natural ingredients giving you the ultimate in 
skin revitalisation. 

Classic Facials
العناية الكالسيكية بالبشرة



Ladies Facials

Elemis Modern Day Skin Facial (60 Minutes)

Designed for skin challenged by modern living and bursting with anti-oxidant  
rich minerals and vitamins. This purifying treatment helps remove damaging 
toxins, regenerates skin cells and rebalances sebum, resulting in rebalanced  
and refreshed skin.

Elemis Pro Collagen Quartz Lift Facial (75 Minutes)

Enjoy an anti-wrinkle facial with proven results. Special lifting massage techniques 
are combined with professional strength anti-ageing formulations for maximum 
effectiveness, leaving you with a firmer and more youthful appearance.

Elemis Tri Enzyme Resurfacing Facial (60 Minutes)

Peel away the years for visibly smoother, more radiant skin with this clinically proven 
resurfacing facial. Pioneering the precision layering of three targeted enzyme serums, 
this advanced resurfacing technique safely and effectively removes the thickened 
layer of the epidermis. Skin is left incredibly clean, smooth and radiant, bringing a 
renewed level of evenness and clarity, resulting in younger looking skin.

Men’s Facials

Elemis Skin IQ+ Facial for Men* (75 Minutes)

Anti-ageing booster for tired, stressed skin. Charged with the clinically proven Time 
Defence Wrinkle Delay and Time Defence Eye Reviver, this treatment is combats 
the harsh effects of frequent shaving, environmental pollution and a hectic lifestyle, 
giving men the ultimate skin overhaul with maximum anti-ageing results.

Specialised Facials

Customised Nano Facial (90 Minutes)

Cell Fusion C’s revolutionary product line is a dermatological formulation specifically 
designed to target specific skincare concerns, enhancing the skin’s barrier, decreasing 
problems and restoring a healthy glow. During the 90 minute facial the therapist 
will assess your skincare needs, assessing what is the best programme for you. 
With different treatments for dry and aging, oily, acne, pigmented skin and skin 
sensitivities, this customised facial will target your specific needs. Consecutive 
sessions create the best results.

Customised Mesotherapy Facial* (75 Minutes)

This 75 minute cosmetic micro needling procedure is non evasive and introduces 
nutrients into the skin. Designed to treat expression lines, crow’s feet and 
hyper pigmentation, skin laxity and wrinkles. Results are immediate after 
the first session. However, a minimum of five consecutive weekly sessions is 
recommended for best results.

مستحضرات العناية بالبشرة للسّيدات
مستحضر العناية بالبشرة لترطيب البشرة من إيلميس )٦٠ دقيقة(

امنحي بشرتك الدالل الذي تستحقه باستخدام هذا املستحضر الذي ُصّمم خصيصًا ليعطي النضارة 
والراحة للبشرة املتأثرة بعوامل احلياة العصرية السريعة، يضم املستحضر املعادن والفيتامينات الغنّية 

مبضادات األكسدة ليساعد على إزالة السموم املضّرة، والعمل على جتديد خاليا اجللد، وكذلك إعادة 
التوازن لإلفرازات اجللدية، للحصول في النهاية على بشرة متوازنة ونضرة.

مستحضر العناية بالبشرة برو كوالجني كوارتز ليفت من إيلميس )٧٥ دقيقة(
استمتعي مبستحضر العناية بالبشرة املضاد للتجاعيد املوثوق النتائج. تقترن طرق تدليك اإلنعاش 

اخلاصة مع تركيبات مكافحة الشيخوخة للحصول على أكثر النتائج فعالية، لتمنحكي مظهًرا أكثر 
لياقة وشباًبا.

مستحضر العناية بالبشرة ثالثي اإلنزميات املجّدد من إيلميس )٦٠ دقيقة(
متتعي ببشرة غاية في النعومة والرقة وكوني أكثر إشراًقا ونضارة باستعمال هذا املستحضر مثبت النتائج.  
اعتماداً على األمصال ثالثية اإلنزميات الرائدة املستهدفة للطبقات الدقيقة، تعمل هذه الطريقة املتقّدمة 
على جتديد البشرة بكل أمان وفاعلية من خالل إزالة الطبقة السميكة من البشرة لتتركها نظيفة وناعمة 

ومشرقة بشكل ال ُيصّدق، وعندها ستحصلني على مستوى متجّدد من النضارة والصفاء، وتبدين أكثر 
شباًبا من أي وقت مضى.

مستحضرات العناية بالبشرة للرجال
مستحضر العناية بالبشرة الذكي للرجال من إيلميس )٧٥ دقيقة(

سيمنح هذا العالج بشرتك املتعبة الراحة الالزمة وسيزيل آثار التوتر واإلجهاد عنها. نستخدم هذا 
املستحضر املكافح للشيخوخة واملعّزز مبّثبط للتجاعيد ومنعش للعني الذي أثبت فاعليته إلعطاء 

الرجال ما يستحقون ملقاومة اآلثار القاسية للحالقة املتكررة والعوامل البيئية ومنط احلياة املضطرب، 
وليتمتع الرجال ببشرة متجّددة مع نتائج تشعرهم بالشباب الدائم.

مستحضرات العناية بالبشرة املتخّصصة
مستحضرات العناية بالبشرة املخّصصة وفق تقنية النانو )٩٠ دقيقة(

 )Cell Fusion C( أصبح القلق بشأن العناية بالبشرة شيئًا من املاضي بوجود منتج سيل فيوجني سي
اجلديد بالتركيبة التي صّممت خصيًصا لتحسني طبقة اجللد وتقليل املشكالت واستعادة الرونق 
الصحي للبشرة. خالل ٩٠ دقيقة من تطبيق مستحضر العناية بالبشرة، سوف يعمل املعالج على 

تقييم احتياجاتك، مع العمل كذلك على اختيار البرنامج األفضل لك. ومع توافر عالجات مختلفة 
للبشرة اجلافة والهرمة والزيتية وحب الشباب واملخّضبة والبشرة احلساسة، سوف جتد حتمًا ما مينح 

بشرتك الصحة والنضارة. إن اخلضوع جللسات متتالية سوف يحقق أفضل النتائج.
مستحضر العناية بالبشرة ميزوثيرابي )عالج جتميلي غير جراحي(* )٧٥ دقيقة( 

إّن هذا اإلجراء التجميلي باستعمال اإلبر التجميلية الدقيقة ملدة )٧٥( دقيقة ال يدع مجااًل للشك 
في نتائجه، ومينح البشرة النضارة والشباب. صّمم هذا العالج حلل مشاكل خطوط التعبير وجتاعيد 

محيط العني وتخضيب البشرة االفتراضي ورخاوة البشرة والتجاعيد. ستالحظ أثر استعمال 
املستحضر جليًا بعد اجللسة األولى، إال أّنه يوصى باخلضوع خلمس جلسات أسبوعية متتالية كحد 

أدنى للحصول على التجدد واحليوية املتكاملة.
*ميكن حجز جلسات متتالية لهذه العالجات

*These facials can be booked as a series.



LPG Endoermolift Anti-aging Cellular Stimulation

LPG, the world leader in cellular stimulation with Cellu M6, brings you Endermolift. 
A 100% natural anti-aging technique to redensify the skin and reduce the signs of 
aging, Endermolift offers immediate results, including a healthy glow and a natural, 
soothing lifting effect. Each session’s results add up to fill in wrinkles, redefine 
contours and clarify the complexion. LPG works to clarify the complexion of your 
skin and eliminate fine lines and wrinkles.

Specialised Facial Upgrades 

Vitamin C Liposome Mask

Recommended for all skin types, the vitamins in the ingredients improve the skin’s 
barrier function, helping to calm, nourish and hydrate traumatised skin after laser 
procedures or professional peels.

Cell Reservoir Mask

Delivering peptide, plant derived collagen and trace elements deeply into the skin 
using nano-technology, this treatment is recommended for all skin types and helps 
strengthen the dermis by increasing collagen, reducing the appearance of wrinkles, 
as ell as enhancing hydration and elasticity.

MD Glycolic Peels

These AHA, BHA and vegetal acid based chemical peels remove the damaged 
outer layer of the skin to effectively treat blemishes, wrinkles and uneven skin 
pigmentation. The peels help to accelerate the cell renewal process, stimulate 
collagen and improve elastin fibres. Recommended for all skin types.

Eye Upgrade

Help combat fine lines and wrinkles caused by dehydration.

احملاكاة اخللوية من LPG لتحفيز اخلاليا حملاربة الشيخوخة
تتصدر LPG الريادة عامليًا في مجال احملاكاة اخللوية بـ )Cellu M6(، وتأتيكم مبستحضر حتفيز 
اخلاليا حملاربة الشيخوخة. إنها طريقة طبيعية )١٠٠٪(  مضادة للشيخوخة، وتعمل على إعادة 

تكثيف البشرة، وتقليل عالمات الشيخوخة. مينحكم إندرموليف )Endermolift( نتائج فورية، 
مبا في ذلك الرونق الصحي وأثر ملّطف وطبيعي لتحفيز محاربة خاليا الشيخوخة. تضيف نتائج 

كل جلسة استكمااًل لفراغ التجاعيد، وإعادة حتديد اخلطوط اخلارجية، وتوضيح لون البشرة املشرق. 
تعمل LPG على توضيح لون بشرتك وإزالة اخلطوط والتجاعيد الدقيقة.

حتديثات مستحضرات العناية بالبشرة املتخّصصة
قناع ُجسيم دهني من فيتامني سي

ُينصح به جلميع أنواع البشرة، حيث تعمل الفيتامينات املشمولة ضمن املكونات على حتسني وظيفة 
مقاومة البشرة، واملساعدة على تسكني وترطيب البشرة املصابة بكدمات وإراحتها، بعد إجراءات 

الليزر أو التقشير.
قناع اخللية االحتياطية

يعمل على منح البشرة البيبتيدات والكوالجني املشتق من النباتات وتعّقب العناصر عميًقا بالبشرة 
باستخدام تكنولوجيا النانو، لذلك ُيوصى بهذا العالج جلميع أنواع البشرة، كونه يساعد على 

تقوية طبقات اجللد من خالل زيادة الكوالجني، وتقليل مظاهر التجاعيد، وكذلك حتسني مستوى 
الترطيب واملرونة فيها.

مقّشرات البشرة الطبية من اجلليُكوليك
يساعد هذا العالج على إعادة البشرة إلى وضعها الطبيعي وإضفاء مظهر نضر طبيعي عليها. تعمل 

أحماض األلفا الهيدروكسية وأحماض البيتا الهيدروكسية املعتمدة على عوامل التقشير الكيميائية 
على إزالة الطبقة اخلارجية املتضّررة من البشرة، مبا يسمح بعالج التشّوهات والتجاعيد وتصّبغ 

البشرة غير املتجانس بشكل فّعال. تساعد عوامل التقشير على تسريع عملية جتّدد اخللية، وحتفيز 
مستوى الكوالجني، وحتسني األلياف املرنة. ُيوصى به جلميع أنواع البشرة.

جتديد محيط العني
يساعد على مقاومة اخلطوط الدقيقة والتجاعيد التي تنتج عن جفاف البشرة.



 Body

Foundation

قـــــوام 
اجلــســم  

Anantara’s legendary body foundations inspire a 
rejuvenating experience. Spoil yourself from head 
to toe with a selection of scrubs, wraps and body 
pampering that will leave you feeling refreshed as 
you bring your body back to balance.

تلهم مجموعة قوام اجلسم األسطورية من أنانتارا على 
االستمتاع بخبرات التجّدد واستعادة الشباب. دلّل نفسك 

من قمة رأسك إلى أخمص قدميك بتشكيلة من الفرك واللف 
وتدليل اجلسم التي سوف تخّلف لديك إحساسًا متجّدد كلما 

استعدت توازن جسمك.



Basil and Mint Scent-sation (90 Minutes)

Allow the heated rain shower of the Vichy treatment combined with the refreshing 
scents of basil and mint body to enrich the senses. This purifying body scrub 
contains healing Dead Sea Salts to deeply exfoliate and cleanse skin. Its refreshing 
blend of pure organic oils leaves the skin nourished and smooth. Complete 
your exfoliation with a luxurious application of Shiffa energising body oil and 
invigorating hair oil.

Arabian Rose Body Scrub (60 Minutes)

Let the traditional aroma of Arabian rose essence relax your mind and body while 
being gently exfoliated with a luxurious sugary body scrub. The rich ingredients 
of coconut, frangipani, grapefruit and rosemary oils leave the skin smooth and 
nourished. Finish the treatment with the lavish Rose Bliss Balm with healing 
properties of Shea butter, Argan oil and rose to heal and nourish dry skin.

Green Clay Soothing Detox Wrap (90 Minutes)

Relax in a soothing cocoon body wrap using the Shiffa Green Clay, which purifies 
and stimulates the skin. Enjoy a mini facial and finish with a full body massage 
using a soothing body oil infused with a blend of citrus and nut extracts to soothe 
tension and relax the mind.

LPG Body Firming Treatment (45 Minutes)

Beginning with consultation and bodyfat measurement. Each treatment is 
specifically designed to slim down fat cells, smooth cellulite, firm the skin or 
resculpt your figure. Your certified therapist will help choose the right treatment 
for you.

LPG Sports Recovery (20 minutes)

Look and feel your best with the sports recovery programme which helps to 
relax joint stiffness, improve motor function and assist the recovery process after 
intense workouts. 

LPG Cellulite Slimming Treatment (60 Minutes)

This treatment is an upgrade to our 45 minute LPG session utilising the benefits 
of LPG along with specific serums and an active body mask to increase circulation 
and penetrate deep into the layer of the skin for optimal cellulite benefits. A 
consistent series of these are recommended for best results.

اإلحساس العطري بلمسة الريحان والنعناع )٩٠ دقيقة(
اسمح لدش املطر الساخن من عالج فيشي املقترن بعطور الريحان والنعناع املنعشة بإثراء حواسك. 
يحتوي هذا املركب املنّظف بالفرك على أمالح البحر امليت الشفائية، والتي تعمل على إزالة اخلاليا 

املّيتة والتنظيف العميق للبشرة. تساعد تركيبتها املشتملة على مزيج من الزيوت العضوية النقّية 
على تغذية البشرة وتركها ناعمة. واستكمل عملية إزالة اخلاليا املّيتة باستعمال زيت شفاء املنشط 

للجسم والزيت املقّوي للشعر.
منّظف اجلسم بالفرك من الورود العربية )٦٠ دقيقة(

دع عطر الورود العربية األصيل يعمل على استرخاء ذهنك وجسدك، بينما نعمل على إزالة اخلاليا 
املّيتة بلطف باستخدام منّظف اجلسم بالفرك السكري الفاخر. إّن التركيبة الغنّية مبكونات من زيوت 
جوز الهند والفراجنيباني واجلريب فروت وإكليل اجلبل تعمل على ترك البشرة ناعمًة ونضرة. ينتهي 
العالج بكل مثالية مع بلسم الورد املبهج الفاخر املقترن باخلصائص االستشفائية لزبدة شجر كريتة، 

زيت األرجان، والورد لعالج وتغذية البشرة اجلافة.
لفة الطني األخضر املهّدئة إلزالة السموم )٩٠ دقيقة(

استرخي داخل لفة اجلسم من الشرنقة املهّدئة باستعمال طني االستشفاء األخضر، الذي يعمل على 
تنظيف وحتفيز البشرة. استمتع مبستحضر العناية بالبشرة املصّغر مع تدليك كامل للجسم باستخدام 

زيت اجلسم املهّدئ املستخلص بالنقع من خليط احلمضّيات ومستخلصات اجلوز لتسكني التوتر 
واسترخاء الذهن.

عالج لياقة اجلسم من LPG )٤٥ دقيقة(
يبدأ هذا العالج باالستشارة وقياس مستوى الدهون باجلسم. وهو من احللول املثلى للحصول على قوام 
جميل وقد مت تصميم كل عالج بشكل محّدد لتنحيف اخلاليا السمينة، متليس السليوليت )النتوءات 

اجلسدية نتيجة السمنة(، شد ترهالت اجللد أو معاودة نحت قوامك. سوف يساعدك املعالج املعتمد 
اخلاص بك على اختيار أفضل عالج لك.

LPG  استعادة العافية بعد ممارسة الرياضة من
تطّلع واشعر بأفضل حاالتك مع برنامج استعادة العافية ملمارسة الرياضات، والذي يساعد على 

استرخاء تصّلب املفاصل، وحتسني الوظيفة احلركية، وكذلك املساعدة في عملية استعادة العافية بعد 
التمارين العنيفة.

عالج تنحيف السليوليت من LPG )٦٠ دقيقة(
يعتبر هذا العالج حتديثًا جللسة LPG املمتدة على مدار )٤٥( دقيقة باستعمال الفوائد املتحصلة 

من LPG مع األمصال احملّددة وقناع اجلسم الفّعال لزيادة تدفق الدورة الدموية، واختراق أعماق 
طبقة البشرة للحصول على النتائج املثلى لتخفيف السيلوليت. ُيوصى بسلسلة مستمرة من هذه 

اجللسات العالجية للحصول على أفضل النتائج.



The Ottoman Empire, now the Republic of Turkey, has inspired the world 
throughout history, and one of its legacies, that we have embraced here at Anantara 
Spa, Eastern Mangroves Hotel & Spa by Anantara, is the essence of “The Turkish 
Bath House” better known as “The Hamam”, which were an integral part of 
Ottoman culture and society for centuries. 

The main reason hamams became a fundamental part of Ottoman culture was 
religion. According to the Qu’ran, washing is not only an important but also an 
essential part of Islam. However, these marble “temples” also helped create a social 
atmosphere, consisting of bathing, massage and chatting. Enjoying the company 
of friends and making business contacts were as important reasons for hamams’ 
popularity as the religious hygiene and relaxation aspects. 

They were also the only places where Ottoman women could socialise outside the 
closed doors of their homes. Women often would get together to see if there were 
any suitable men for their daughters. They would participate in a wedding Hamam, 
an engagement Hamam and many other special occasions that brought friends 
together.

Anantara Spa at the Eastern Mangroves Hotel & Spa by Anantara invites you to 
come and indulge in this age-old ritual in our beautiful Turkish Bath House. Treat 
yourself to tradition at its best.

لطاملا ألهمت اإلمبراطورية العثمانية، واملعروفة في وقتنا احلاضر باجلمهورية التركية، العالم على مّر 
التاريخ، كما ويتمثل أحد موروثاتها، التي راعينا تبّنيها من خالل أنانتارا سبا، فندق وسبا القرم 

الشرقي بإدارة أنانتارا، في جوهر »احلّمام التركي« املعروف بـ »احلّمام«، والذي كان يشّكل جزًءا ال 
يتجزأ من الثقافة واملجتمع العثماني على مدار قرون.

لقد كان الدين مبثابة السبب الرئيسي في إقامة تلك احلّمامات لتصبح حينئذ جزًءا جوهرًيا من 
الثقافة العثمانية. ينص القرآن الكرمي على أّن االغتسال ليس مهًما فقط بل ركنًا رئيسيًا من تعاليم 
اإلسالم، إال أّن تلك األماكن الرخامية قد ساعدت في خلق جو اجتماعي، يتشّكل من االغتسال 
والتدليك والدردشة. لقد كان االستمتاع برفقة األصدقاء وإقامة عالقات جتارية من بني األسباب 

املهمة في شيوع تلك احلّمامات كأحد أوجه النظافة الدينية ومراكًزا لالسترخاء.
لقــد كانــت أيضــًا األماكــن الوحيدة حيثما ُيســمح للنســاء العثمانيات بإقامــة عالقات اجتماعية 

خــارج منازلهــن. متيــّل النســاء بطبيعتهــن إلــى التجّمع إليجاد ثمة رجل يالئــم إحدى بناتهن. وقد 
يشــاركن فــي حّمــام عــرس، أو حمــام خطوبة، أو غيرها من املناســبات اخلاصــة األخرى التي قد جتمع 

الصديقات سوًيا.
يدعوكم أنانتارا سبا الكائن في فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا للمجيء واملشاركة في واحدة 

من أعرق وأقدم التقاليد داخل حّمامنا التركي األنيق. دلّل نفسك بالعراقة على أصولها.

 History of  

Turkish Hamam
تاريخ  

احلّمام التركي



تستخدم مجموعة أنانتارا لتقاليد العصور القدمية سحر 
الطبيعة العالجي، وخليط املكونات الطبيعية من البر والبحر. 

تواصل مع التقاليد العربية القدمية كما لو أنك تعيش رحلة 
لالستشفاء الداخلي.

استرخي كما السلطان حتت إشراف من يعرف عادة بـإسم 
»تيالك tellak«، وهو الذي يرشد الضيوف للتعّرف على الفن 

العتيق لتقاليد احلّمام بكل مهارة.

Anantara’s collection of Ancient Time Rituals 
use nature’s healing charms, blending natural 
ingredients from land and sea. Connect with 
ancient Arabian tradition as you experience a 
journey to inner wellness.

Relax like a sultan under the supervision of the 
traditional ‘tellak’, as he skilfully guides guests 
through the ancient art of the hamam ritual.

 Ancient  
Time Rituals

تقاليد العصور
القدمية  



Traditional Turkish Hamam (40 Minutes)

Traditional Hamam is an ancient body cleansing ritual, and relaxing bathing 
experience dating back to the Ottoman Empire. Performed in the relaxed 
surroundings of the Traditional Hamam, the gentle heat of the steam and stone 
softens and prepares the skin for a kese mitt exfoliation, followed by an authentic 
foam massage using the finest handmade olive oil soap. The treatment ends with 
the traditional iron drink to replenish the body’s nutrients and a variety of Turkish 
sweets indulge in.

Turkish Coffee Ritual (60 Minutes)

A ‘wake up call’ for the whole body, this innovative treatment refines, firms and 
tones the skin and problem cellulite areas, using the traditional Hamam treatment 
of exfoliation and foam massage incorporating a full body coffee ritual to awaken 
the senses.

Royal Ottoman Hamam (60 Minutes)

Relax in the splendour of the ancient Turkish Hamam, with an original kese mitt 
body scrub, traditional foam massage and pressure point head massage, which 
includes hair cleansing and conditioning. The face and body is then ready for a 
replenishing and nourishing royal honey mask, leaving the skin feeling radiantly 
refreshed and smooth.

The Social Hamam (90 minutes) *

Since the 14th century, the Hamam has been a place for social gathering, where 
friends and family come together to catch up on day-to-day life, eat with one 
another, whilst cleansing and purifying the body and mind. The Social Hamam 
is a full private traditional Hamam, where guests are served with cold bottled 
water, fresh juices and fresh fruit platters. The treatment ends with the traditional 
iron drink to replenish the body’s nutrients, a variety of Turkish sweets and a 
large fresh fruit platter for the group to indulge in. This treatment is perfect 
for weddings, birthdays, or simply socialising with friends. Timing is subject to 
the number of guests participating. A minimum of four people is required to 
privatise the Hamam.

*  Compliment any Hamam booked, with a 30/60 minute treatment of your choice, see following page for 
details regarding our treatment additions.

احلّمام التركي العتيق )٤٠ دقيقة(
يعتبر احلّمام أحد أماكن إقامة تقاليد االغتسال العتيقة، حيث االستمتاع باالستحمام لالسترخاء 
وجتديد النشاط، والتي تعود إلى اإلمبراطورية العثمانية، حيث تتم في أجواء تبعث على الراحة 

والسكون في احلّمام التقليدي، تساعد السخونة اللطيفة املنبعثة من البخار واحلجارة على تنعيم 
وجتهيز البشرة لـ »قفاز كيس« إزالة اخلاليا املّيتة، يعقبها تدليك رغوي أصيل باستخدام أفضل أنواع 
صابون زيت الزيتون يدوي الصنع. ينتهي العالج باملشروب التقليدي الغني باحلديد الذي يساعد 

على جتديد املغذيات في اجلسم ، واالستمتاع بتشكيلة من احللويات التركية.
تقاليد القهوة التركية )٦٠ دقيقة(

طريقة عالج مبتكرة من خالل »استدعاء االستيقاظ« جلميع اجلسد، والذي يساعد على تنقية وشد 
ولياقة البشرة وحل مشكلة مناطق السليوليت، باستعمال عالج احلّمام التقليدي إلزالة اخلاليا املّيتة، 

والتدليك الرغوي يتخّلله تقاليد القهوة إليقاظ احلواس داخل اجلسم بأكمله. 
احلّمام العثماني امللكي  )٦٠ دقيقة(

استرخي في احلّمام التركي العتيق الرائع، مع قفاز كيس لفرك اجلسم، وتدليك رغوي تقليدي، 
وتدليك نقاط الضغط في الرأس، والتي تشتمل على غسل الشعر وترطيبه، حينئذ تكون البشرة 
جاهزة لتلقي قناع عسل ملكات النحل املجّدد واملغّذي، لتترك البشرة مشرقة ومنتعشة وناعمة.

احلّمام االجتماعي )٩٠ دقيقة(
لطاملــا ظــل احلّمــام - منــذ القــرن الرابع عشــر - مكانًا للتجّمعــات االجتماعية، حيث يقصده 

األصدقــاء واألســرة ملجــاراة احليــاة اليومية، وتناول الطعــام مع بعضهم البعض، بينما يســتمتعون 
باالغتســال وتنقيــة اجلســم والذهــن. يعتبــر احلّمام االجتماعي مبثابة حّمــام تقليدي خاص متاًما، 
حيــث تقــّدم اخلدمــة للنــزالء مــع زجاجــة من املاء البارد، والعصائر الطازجــة، وصحن من الفواكه 

الطازجــة. ينتهــي العــالج باملشــروب التقليــدي الغني باحلديد الذي يســاعد على جتديد املغّذيات 
في اجلســم، واالســتمتاع بتشــكيلة من احللويات التركية وصحن كبير من الفواكه الطازجة 

لتتقاســمه مجموعــة مــن األفــراد. يعتبــر هذا العالج األمثل حلفــالت الزفاف، وأعياد امليالد، أو 
انعقــاد النشــاطات االجتماعيــة فيمــا بــني األصدقاء.تخضع مواقيت العمل لعدد الضيوف الراغبني في 

املشاركة. يشترط أال يقل عدد األفراد الراغبني في خدمة احلّمام عن أربعة إلمتام احلجز.
*  بإمكانك احلصول مجانًا على أي من حجوزات خدمات احلّمام مع أي من خدمات التدليك ملدة ٩٠/٦٠ دقيقة من اختيارك. يرجى االضطالع على الصفحة التالية 

ملعرفة املزيد عن العالجات اإلضافية املتوفرة لدينا.



Treatment Additions

These treatments can be booked as add-ons and are 30 minutes in length each. *

• Indian Head and Scalp Massage
• Hamam Hair Mask – by Kerastase
• Thai Herbal Compress 
• Oriental Foot Reviver
• Back, Neck and Shoulder Massage 
• Elemis Express Facial
• Shiffa Body Scrub
• Anantara Milk Bath

*  prices may vary  

You may also wish to add treatments from the Beauty Spot Salon*, located next to 
the Spa. The services available include:

• Wash and Blow Dry
• Hair Cut
• Hair Colour
• Manicure and Pedicure
• Waxing/Threading

* The Beauty Spot is a third party business owner operating within  
 the Eastern Mangroves Hotel & Spa by Anantara.

In Room Treatments

Please call the Anantara Spa to enquire about the availability of in rooms treatments.

إضافات العالج:
ميكن حجز تلك العالجات كخدمات إضافية، على أن متتد على مدار )٣٠( دقيقة لكل واحدة منها.*

تدليك الرأس وفروة الرأس الهندي  •
قناع حّمام الشعر – بواسطة كيراستاسي  •

تكثيف عشبي تايالندي  •
مستحضر أورينتال للعناية بالقدم  •

تدليك الظهر والرقبة والكتف  •
مستحضر تدليك البشرة السريع من إيليمس  •

فرك اجلسم من شفاء  •
حمام احلليب من أنانتارا  •
* قد تختلف األسعار من عالج آلخر..

رمبا ترغب أيضًا في إضافة عالجات من صالون سبوت للتجميل*، الكائن بجوار السبا. تشتمل 
اخلدمات املتاحة على:
الغسيل والتجفيف  •

قص الشعر  •
صبغ الشعر  •

مانيكير وباديكير  •
التشميع / التضفير  •

* صالون سبوت للتجميل هي نشاط جتاري مملوك للغير يتم تشغيله داخل فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا.

تلّقي العالجات داخل الغرف
يرجى االتصال على أنانتارا سبا لالستفسار عن مدى توافر خدمة تقدمي العالجات داخل الغرف.



Spa Etiquette

Anantara Spa Facilities

Eastern Mangroves Hotel & Spa by Anantara is located on the Abu Dhabi unique 
mangrove-lined coast. Consisting of 13 spa suites including three couple’s suites, 
two Vichy shower rooms, and our dedicated LPG face and body slimming room. In 
addition to the Spa, we also take great pride in our Traditional Turkish Hamam a 
delightful cleansing and soothing experience. The Turkish Hamam has two private 
Hamam rooms, as well as the open Hamam area, sauna and steam rooms. Melt 
into the heated slab and experience traditional relaxation therapy at its best. 

Anantara Spa offers a variety of massages, body treatments, facials and spa rituals 
using natural products. Each experience highlights traditional local cultures fused 
with authentic Thai touches.

Hours of Operation

Anantara Spa is open daily from 10:00 am to 10:00 pm.

Location

Anantara Spa is located in on the Third Floor of Eastern Mangroves Hotel & Spa 
by Anantara.

Reservations

To ensure you book the time you prefer we recommend booking in advance. 
Please come directly to the spa or dial 02 656 1146/1124 and one of our 
receptionists will be able to assist you. A credit card number is required to secure 
your booking. Walk-in guests are welcome and are subject to availability and 
children under 12 years of age require parental consent and supervision for the 
treatment time.

Spa Arrival

You are encouraged to arrive 15 minutes prior to your treatment time. This will 
allow for a smooth check in and the opportunity to relax before your treatment. 
Late arrivals will be subject to reduced treatment times. Mobile phones and 
smoking are not permitted in the Spa at any time.

Cancellation Policy

Should you need to cancel or rearrange your Anantara Spa treatment, we do 
require a minimum of four hours notice to avoid being charged 100% for your 
treatment time.

التقاليد الرسمية املرعية لدى السبا
مرافق أنانتارا سبا 

يقع فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا على ساحل املنغروف املصطف الفريد بإمارة أبوظبي. 
يتألف من )١٣( جناح سبا، مبا في ذلك ثالثة أجنحة سبا للمتزوجني، وغرفتني دش فيشي، وغرفة 
مخّصصة لـ LPG لتدليك الوجه وتنحيف اجلسم. باإلضافة إلى السبا، نفتخر كذلك بوجود احلّمام 
التركي التقليدي، حيث االستمتاع باالغتسال والهدوء. يضم احلّمام التركي غرفتا حّمام خاصتان، 
وكذلك ساحة حّمام مفتوحة، وغرف للساونا والبخار. استمتع بالتمدد على البالط الساخن وجتربة 

عالج االسترخاء التقليدي، التي نتمّيز في تقدميها بشكلها األفضل.
يقّدم  أنانتارا سبا سلسلة متنوعة من خدمات التدليك وعالجات اجلسم، والعناية بالبشرة وتقاليد 

السبا باستخدام منتجات طبيعية. تسلط كل جتربة في أنانتارا سبا على إبراز الثقافات احمللّية 
التقليدية مندمجة مع ملسات تايالندية أصيلة.

ساعات العمل
يفتح أنانتارا سبا أنانتارا أبوابه يوميًا من ١٠:٠٠ صباحًا وحتى ١٠:٠٠ مساًء.

املوقع
يقع أنانتارا سبا بالطابق الثالث من فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا.

احلجوزات
لضمان إمتام حجزكم في الوقت الذي ترغبونه، نوصيكم بطلب احلجز مسبًقا. يرجى احلضور 

مباشرة إلى السبا أو االتصال على الرقم ١١٤٦/١١٢٤ ٦٥٦ ٠٢، لتتم مساعدتك.من قبل أحد 
موظفي االستقبال. يلزم إلمتام احلجز توّفر رقم بطاقة ائتمان. نرّحب بالزّوار دون حجز أيضًا إال أّن 

احلجز يخضع لتوافر اخلدمة؛ وكذلك البد من موافقة الوالدين وإشرافهما خلضوع األطفال دون سن 
١٢ سنة للعالج طوال الوقت.

الوصول إلى السبا
ننصحكم بالوصول )١٥( دقيقة قبل املوعد احملّدد لتلقي العالج. سوف يسمح لكم ذلك بتسجيل 
الدخول بسالسة وتوفر فرصة لالسترخاء قبل بدء العالج. قد يؤدي الوصول متأخراً عن املوعد احملّدد 

إلى تقليص فترة العالج. ال يسمح باستخدام الهاتف املتحّرك أو التدخني داخل السبا في جميع 
األوقات.

سياسة اإللغاء
فــي حالــة حاجتكــم إلــى إلغــاء أو إعــادة حتديــد املوعــد لتلقــي عالجكم بأنانتارا ســبا، نلتمــس منكم 

إخطارنــا بذلــك قبــل أربــع ســاعات علــى األقل لتحاشــي تغرميكم )١٠٠٪( من الرســوم املقّررة 
لفتــرة العالج.



Spa Attire and Valuables

When you arrive you will be provided with a spa robe and slippers, as well as a 
locker in which to place your belongings. We recommend you leave all valuables 
in your room or suite, as Anantara Spa, Eastern Mangroves Hotel & Spa accepts no 
responsibility for lost items. 

Health Concerns

If you are pregnant or have any pre-existing conditions or allergies, please consult a 
doctor before booking any spa treatments or using the Anantara Spa facilities. This 
will ensure your safety before having any treatments.

Gift Vouchers

Anantara Spa offers vouchers, which make an ideal gift for that special someone. 
Please speak to our Spa Receptionists, who can help choose the perfect treatments. 
All gift vouchers must be presented at the time of the treatment, are non-
refundable and cannot be exchanged for cash value. Please contact Guest Services 
for full terms and conditions.

All rates are in AED and are subject to 10% Service Charge and 6% Tourism Fee.

To book your Spa Indulgence please call +971 (0)2 656 1146 or email 
easternmangroves_spa@anantara.com

Spa.anantara.com

مالبس ومقتنيات السبا القيمة
عند وصولكم إلى الســبا، ســوف يتم تزويدكم برداء ســبا وشبشــب، وكذلك خزانة ميكنكم وضع 
متعلقاتكــم بداخلهــا. نوصيكــم بتــرك جميــع متعلقاتكــم القّيمــة داخــل غرفتكــم أو اجلنــاح اخلاص 

بكــم، حيــث أن فنــدق وســبا القــرم الشــرقي بــإدارة أنانتــارا لن يتحمل أية مســؤولية عــن فقدانكم 
منها. ألي 

املسائل الصحّية
إذا كنــت حامــاًل أو ثبــوت رغبتكــم فــي توفيــر اشــتراطات مســبقة أو معاناتكــم من حساســية 

معّينــة، يرجــى استشــارة الطبيــب قبــل حجــز عالجــات مع الســبا أو اســتخدام مرافق أنانتارا ســبا. 
ســوف يضمــن ذلــك ســالمتك قبل تلّقــي أية عالجات.

قسائم الهدايا
مينحكــم أنانتــارا ســبا قســائم هدايــا لتكــون هديــة مثاليــة لشــخص عزيز. يرجــى التحّدث إلى 

موظــف االســتقبال، حيــث ميكنــه مســاعدتكم فــي اختيــار أفضــل العالجات لكم. البــد من تقدمي 
جميــع قســائم الهدايــا عنــد احلضــور لتلقــي العــالج، والتــي ال تقبل الرّد أو االســتبدال بقيــم نقدية. 

يرجــى التواصــل مــع قســم خدمــات الضيوف لالطــالع على جميع الشــروط واألحكام.
جميــع األســعار الــواردة بعملــة الدرهــم اإلماراتــي، وتخضع لرســوم خدمات بقيمة )١٠٪( ورســوم 

ســياحية بقيمــة )٦٪(.
حلجــز موعــد مــع الســبا يرجــى االتصــال على الرقم ١١٤٦ ٦٥٦ ٢)٠( ٩٧١+ 

easternmangroves_spa@anantara.com أو عبــر البريــد اإللكتروني

Spa.anantara.com


