
T H E  G R E A T E S T  J O U R N E Y S

A R E  F E L T ,  N O T  T O L D .

أجمل الرحالت يه تلك اليت

نعيش سعادتها بأنفسنا.



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 tranquil environment of the Desert Islands Resort & Spa by Anantara, surrounded by the 
unique, natural beauty of Sir Bani Yas Island, overlooking the crystal clear azure waters of 
the Arabian Gulf. Let your cares slip away and lose yourself in the perfect fusion offered by 
Anantara Spa, of the essence of Thailand blended with traditional local Arabic influences.

Soothe aching muscles and cleanse body and mind with a wealth of age-old wellness 
rituals and natural remedies that harness the rejuvenating power of natural ingredients. 
Re-energise yourself with invigorating scrubs and wraps that utilise the life-giving qualities 
of exotic island balms and oils. Turn back the years and revive your radiant beauty with 
luxurious facials. Calm your body and soul with relaxing massages and dynamic body 
treatments that combine the charm of Arabia with traditional and time-honoured, aromatic 
stress-relieving techniques from Thailand.

Anantara Spa takes you down an exotic pathway to holistic wellbeing in a paradise of 
healing sensuality that combines Arabia’s enriching wonders and 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.

At Anantara Spa, the most extraordinary journeys are felt, not told.

احتضاًنــا لــروح و فلســفة أنانتــارا ،والــيت تنبــع مــن األصــول التايالنديــة القديمــة، يقــدم ســبا أنانتــارا 
اخلالــدة. التجــارب  مــن  مجموعــة مختــارة 

اســرخ يف البيئــة اهلادئــة ملنتجــع وســبا جــزر الصحــراء بــإدارة أنانتــارا، املحــاط باجلمــال الطبيــي الفريــد 
جلزيــرة صــر بــي يــاس و املطــل عــى امليــاه الزرقــاء الصافيــة للخليــج العــريب.

هدفنــا هــو تهدئــة آالم العضــالت وتنظيــف اجلســم والعقــل مــن خــالل مجموعــه مــن طقــوس العنايــه 
باجلســم والعالجــات الطبيعيــة. جــدد نشــاطك مــع جلســات التقشــر والرطيــب املنعشــة بإســتخدام 
أجــود أنــواع الزيــوت واملــواد. عــد إىل الــوراء وأحــي جمالــك املتألــق بعالجــات الوجــه الفاخــرة. أعــد احليويــه 
جلســمك مــن خــالل جلســات التدليــك وعالجــات اجلســم الديناميكيــة الــيت تجمــع بــن الســحر الغامــض 

للجزيــرة العربيــة وتقنيــات تخفيــف التوتــر العطريــة التقليديــة مــن قلــب تايالنــد.

يف أنانتارا سبا, أجمل الرحالت يه تلك اليت نعيش سعادتها بأنفسنا.



All prices are quoted in UAE dirham and are inclusive of 

all applicable service charges, local fees and taxes.
اخلدمــة  رســوم  جميــع  تتضمــن  االمــارايت،  بالدرهــم  األســعار  جميــع 

والرضائــب. املحليــة  والرســوم 

Immunity Recharge Magnesium 
Body Massage  650 / 850
60 / 90 minutes

Designed to relieve muscles fatigue, improve sleep, eliminate
toxins and promote the sensation of overall wellbeing. This
magnesium treatment stimulates the body and mindwith an 
extra boost of relaxation.

تدليك اجلسم باملغنيسيوم
 إلعادة شحن املناعة 850/650

 90/60 دقيقة

مصمــم للتخفيــف مــن إجهــاد العضــالت وتحســن النــوم وتعزيــز 
عــى  هــذا  املغنيســيوم  عــالج  يعمــل  العامــة.  بالصحــة  اإلحســاس 

تحفــز اجلســم والعقــل مــع زيــادة االســرخاء.

Thai Prakob Massage  800
90 minutes

The healing properties of steamed Thai herbs in a pouch 
stimulate the circulatory system and offer detoxifying benefits. 
This relaxing ritual can be enjoyed as a prelude to any spa 
treatment.

التدليك التايالندي )براكوب( 800 
90 دقيقة

تعمــل اخلصائــص العالجيــة لألعشــاب التايالنديــة عــى تحفــز الــدورة 
ــة الســموم مــن اجلســم. يمكــن االســتمتاع بطقــوس  ــة وإزال الدموي

االســرخاء هــذه كبدايــه ألي عــالج أخــر يف املنتجــع الصــي.

Magnesium Body Scrub  500
45 minutes

Suitable for removing dead skin cells. At the same time, the
guest will get benefits from the magnesium also which are
detoxifying and energising.

تقشري اجلسم باملغنيسيوم 500 
45 دقيقة

ســيحصل  الوقــت  نفــس  يف  امليتــة.  اجللــد  خاليــا  إلزالــة  جيــد 
الضيــف عــى فوائــد املغنيســيوم الــيت تعمــل عــى إزالة الســموم 

وتنشــيط اجلســم.

Kati Vasti Treatment  360
30 minutes

Warm Ayurvedic oil is retained inside a well-sculpted boundary 
made from gram paste for an adequate duration over the 
lower back. It soothes lower back pain and related conditions.

عالج كايت فاسيت 360
 30 دقيقة

يتــم االحتفــاظ بزيــت االيورفيــدا الــدائف داخــل قالــب مصنــوع مــن 
عجينــة اجلــرام ويوضــع ملــدة كافيــة عنــد منطقــه أســفل الظهــر. يهــدئ 

آالم أســفل الظهــر.

Abhyanga Massage  600 / 800
60 / 90 minutes

Abhyanga means “to anoint”. Using warm herb-infused 
oils and lightly massaged into the skin using long, soothing 
strokes. As the oils penetrate the skin, toxins and impurities are 
loosened, reducing muscle tension and calming the nervous 
system. Experience a sense of well-being and harmony.

يوت 600 / 800 مساج ابهيانغا بالز
 90/60 دقيقة

»أبهيانغــا“ وتعــي ”التدليــك بالزيــوت« هــو  عــالج يتــم بإســتخدام 
أســلوب  باتبــاع  لتدليــك اجلســم،  باالعشــاب  زيــوت دافئــة مشــبعة 
تتخلــل  وعندمــا  االســرخاء.  عــى  يبعــث  الــذي  املطــول  الضغــط 
الزيــوت البــرة، فإنهــا تعمــل عــى تحريــر الســموم، ممــا يقلــل مــن 

الشــد العضــي ويهــدئ اجلهــاز العصــي.

Indian Head Massage  360
30 minutes

Combining 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 hair oils to calm or invigorate your scalp 
and mind.

يقه اهلنديه 360  تدليك الرأس بالطر
30 دقيقة

يجمــع مــا بــن التقنيــات اللطيفــة واملحفــزة يف اجلــزء العلــوي مــن 
الــدم  تدفــق  لتحســن  الــرأس  وفــروة  والرقبــة  والكتفــن  الظهــر 
وتغذيــة فــروة الــرأس واحلــث عــى الشــعور العميــق باهلــدوء. اخــر 
مــن بــن مجموعــة ممــزه مــن زيــوت الشــعر لتهدئــة أو تنشــيط 

رأســك وعقلــك. فــروة 

W E L L N E S S

تجربه العافيه واإلسرخاء 



Nourishing Antioxidant Ritual  1,100
120 minutes

Nourish, renew and pamper yourself in a signature ritual that 
combines traditional elements and local ingredients. Let our 
professional therapist massage your body with our unique 
homemade date scrub for smoother, radiant-looking skin. 
Enjoy an unmatched 60-minute Anantara Signature Massage 
followed by an Express facial.

Magnesium Rebalance  900
90 minutes

Find balance with a detoxifying magnesium body scrub and 
massage at Anantara Spa. Let our magnesium body exfoliator 
from the Zechstein Sea gently remove dead skin cells with 
its natural softening properties and nourishing antioxidants. 
This spa journey finishes with a toe-curling and energising 
magnesium full body massage. 

Sense of Rejuvenation  900
90 minutes

A massage specially designed to counteract the effects of 
tension within your body and provide an essential sanctuary 
from stress. Your treatment will be complemented with an 
express 30-minutes facial. 

All prices are quoted in UAE dirham and are inclusive of 

all applicable service charges, local fees and taxes.

A N A N T A R A
S P A  J O U R N E Y

تجربه سبا ساحرة

طقوس مضادات األكسدة املغذية 1100
120 دقيقة

جــدد ودلــل نفســك يف طقــوس ممــزة تجمــع بــن العنــارص التقليديــة واملكونــات 
املحليــة. دع معاجلنــا املحــرف يقــوم بتدليــك جســمك باســتخدام مقــر التمــر 
أكــر نعومــة وإرشاًقــا.  بــرة  للحصــول عــى  الصنــع  نوعــه محــي  الفريــد مــن 
اســتمتع بمســاج أنانتــارا املمــز الــذي ال مثيــل لــه ملــدة 60 دقيقــة متبوًعــا بفيشــال 

الوجــه الرسيــع.

الشعور بالتجديد 900
90 دقيقة

تدليــك مصمــم خصيًصــا ملواجهــة آثــار التوتــر داخــل جســمك 
وتوفــر مــالذ  مــن اإلجهــاد. ســيكتمل عالجــك بفيشــال الوجــه 

ملــدة 30 دقيقــة.

جلسه إعادة التوازن باملغنيسيوم 900 
90 دقيقة

إلزالــة  باملغنيســيوم  اجلســم  تقشــر  جلســه  مــع  التــوازن  اكتشــف 
امليتــة  اجللــد  خاليــا  بلطــف  يزيــل  املقــر  دع  والتدليــك.  الســموم 
بخصائصــه الطبيعيــة املنعمــة ومضــادات األكســدة املغذيــة. تنتهــي 

باملغنيســيوم. للجســم  كامــل  تدليــك  بجلســه  هــذه  الســبا  رحلــة 

اخلدمــة  رســوم  جميــع  تتضمــن  االمــارايت،  بالدرهــم  األســعار  جميــع 
والرضائــب. املحليــة  والرســوم 



Couples Retreat  2,200
120 minutes

This unique retreat for couples commences with a foot 
milk bath and sea salt scrub, followed by a gentle full body 
exfoliation, using precious desert sand to remove dead skin 
cells. Complete the two-hour experience with a 90-minute 
Desert Fusion Massage.

Two can relax and enjoy a massage together!  

Our Spa team will consult with you both to help you each  

select one of our Massage Experiences.

Desert Island Romance  2,000
120 minutes

Wander into a world of complete tranquillity while enjoying a 
Jacuzzi bath overlooking the Arabian Gulf. Delight in a full body 
massage using exotic Arabian rose oil, which will stimulate 
your senses and promote deep relaxation. Complement this 
treatment with an unmatched express facial.

The Duo  1,650
90 minutes

So many of us hold tension in our bodies. We use Tranquil 
relaxation massage techniques to persuade any tight muscles 
to loosen up and release, followed by your choice of 30-minute 
experience from our additional touches list.

C O U P L E ’ S 
I N D U L G E N C E S

وقت ممز لألزواج

يمكن لألزواج االسرخاء واالستمتاع بجلسه تدليك معاً! سيتشاور 

فريق املنتجع الصي معكما ملساعدتكما عى اختيار تجربة من 

تجارب التدليك لدينا.

All prices are quoted in UAE dirham and are inclusive of 

all applicable service charges, local fees and taxes.
اخلدمــة  رســوم  جميــع  تتضمــن  االمــارايت،  بالدرهــم  األســعار  جميــع 

والرضائــب. املحليــة  والرســوم 

مالذ األزواج 2,200 
 120 دقيقة

يبــدأ هــذا املــالذ الفريــد لــألزواج بجلســه إســرخاء للقــدم يليــه تقشــر 
إلزالــة  الثمينــة  الصحــراء  رمــال  باســتخدام  اجلســم  لكامــل  لطيــف 
خاليــا اجللــد امليتــة. أكمــل التجربــة مــع تدليــك كامــل للجســم ملــدة 

90 دقيقــة.

رومانسية جزر الصحراء 2،000 
 120 دقيقة

تجــول يف عــامل مــن اهلــدوء التــام أثنــاء االســتمتاع بربكــه اجلاكــوزي 
املطل عى اخلليج العريب. اســتمتع بتدليك كامل للجســم باســتخدام 
زيــت الــورد العــريب الــذي ســيحفز حواســك ويعــزز االســرخاء العميــق.

استكمل هذا العالج بفيشال البرة الذي ال مثيل له.

عالج إلثنني 1,650 
 90 دقيقة

الكثــر منــا يحمــل التوتــر يف أجســادنا. نحــن نســتخدم تقنيــات تدليــك 
االســرخاء لتهدئــه اي عضــالت مشــدودة، متبوعــة باختيــارك لتجربــة 

مدتهــا 30 دقيقــة مــن قائمــة اللمســات اإلضافيــة اخلاصــة بنــا.



M A S S A G E  R E M E D I E S

جلسات تدليك اجلسم 

Anantara Signature Massage  630 / 830
60 / 90 minutes

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

Arabian Massage  590 / 790
60 / 90 minutes

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

Traditional Thai Massage  590 / 790
60 / 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

All prices are quoted in UAE dirham and are inclusive of 

all applicable service charges, local fees and taxes.
اخلدمــة  رســوم  جميــع  تتضمــن  االمــارايت،  بالدرهــم  األســعار  جميــع 

والرضائــب. املحليــة  والرســوم 

تدليك أنانتارا املمزي 830/630 
 60/90 دقيقة

مزيجنــا املمــز مــن الزيــوت ، جنًبــا إىل جنــب مــع تقنيــات التدليــك 
بأيــدي خربائنــا ســتقوم بتحفــز الــدورة الدمويــة وتعزيــز االســرخاء 

العميــق للعضــالت ، وإعــاده تدفــق الطاقــة يف كامــل اجلســم.

التدليك العريب 790/590
 60/90 دقيقة

باســتخدام  اجلســم  ضغــط  نقــاط  عــى  اخلــرباء  املعاجلــون  يعمــل 
توتــر  وإطــالق   ، الدمويــة  الــدورة  لتنشــيط  واملرفقــن  الســاعدين 

احليويــة. الطاقــة  مســتويات  وتعزيــز  العضــالت 

مساج تايالندي تقليدي 790/590
 60/90 دقيقة

هــذا العــالج الــذي يعــود إىل قــرون، واملعــروف باســم اليوغــا الســاكنه ، 
هــو احلــل األمثــل ألي شــخص يبحــث عــن الصحــة املثــى ، والتخلــص 

مــن التوتــر واســتعادة احليويــة.



Nurturing Mother-To-Be Massage  590 / 790
60 / 90 minutes

Allow us to lift your mood and nurture your body during these 
special times with a ‘Mothers-to-be’ massage using pure and 
rich in vitamin E sweet almond oil. Your therapist will focus on 
areas of the body.

Hot Stones Massage 790
90 minutes

A unique combination of aromatherapy oils and heated 
volcanic stones, to ease away deep muscular pain whilst 
experiencing complete relaxation.

M A S S A G E  R E M E D I E S

جلسات تدليك اجلسم 

All prices are quoted in UAE dirham and are inclusive of 

all applicable service charges, local fees and taxes.
اخلدمــة  رســوم  جميــع  تتضمــن  االمــارايت،  بالدرهــم  األســعار  جميــع 

والرضائــب. املحليــة  والرســوم 

Tranquil Relaxation  590 / 790
60 / 90 minutes

Using your favourite choice of our different aromatherapy 
massage oil, this freestyle massage uses light to medium 
pressure to soothe aching, tired muscles according to your 
specific needs.

تدليك اإلسرتخاء 790/590
90/60 دقيقة

ــه املختلفــه  ــارك املفضــل مــن زيــوت التدليــك العطري باســتخدام اختي
، يســتخدم هــذا التدليــك احلــر ضغًطــا خفيًفــا إىل متوســط لتهدئــة 

العضــالت املتعبــة وفًقــا الحتياجاتــك اخلاصــة.

جلسه الرعايه لألم املستقبليه 790/590
90/60 دقيقة

املزاجيــة وتغذيــة جســمك خــالل هــذه  برفــع حالتــك  لنــا  اســمي 
األوقــات اخلاصــة مــن خــالل جلســه تدليــك باســتخدام زيــت اللــوز 

بفيتامــن اي. النقــي والغــي  احللــو 

جلسه تدليك بإستخدام احلجاره الساخنه 790
90 دقيقة

الربكانيــة  واألحجــار  العطريــه  العــالج  زيــوت  مــن  فريــد  مزيــج 
الســاخنة للتخفيــف مــن آالم العضــالت العميقــة مــع الشــعور 

التــام. باالســرخاء 



B O D Y  T R E A T M E N T S

جلسات العنايه باجلسم 

B O D Y  S C R U B
تقشر اجلسم

Desert Sand Body Scrub  450
45 minutes

Gently removes dead skin cells, allowing the skin to breathe 
and eliminate toxins easier. With ingredients such as Argan 
oil and Moroccan desert sand & salt, this full-body scrub will 
restore moisture to the skin and leave it radiant and soft.

Arabian Cream Scrub  450
45 minutes

This creamy scrub combines date and walnut shellsto stimulate 
natural exfoliation and to gently remove impurities and dead 
skin cells, while replenishing skin nutrients. Recommended for 
those with normal skin

All prices are quoted in UAE dirham and are inclusive of 

all applicable service charges, local fees and taxes.
اخلدمــة  رســوم  جميــع  تتضمــن  االمــارايت،  بالدرهــم  األســعار  جميــع 

والرضائــب. املحليــة  والرســوم 

Aloe Vera Sun Soother  450
45 minutes

Pamper your skin after a long day in the sun. Treat sensitive 
sunburned skin with a calming Aloe Vera body wrap, acting as 
a natural soother, repairer and healer of the skin.

Marrakech Rhassoul  450
45 minutes

Indulge in the aromatic scents of ‘Rhassoul’. This Moroccan 
natural clay eliminates your skin’s impurities, absorbs its 
excess of sebum and detoxifies the skin while providing 
essential minerals from the Atlas mountains in Marrakech.

B O D Y  W R A P
غطاء اجلسم امللطف

تقشري اجلسم برمل الصحراء 450
45 دقيقة

يزيــل خاليــا اجللــد امليتــة بلطــف ، ممــا يســمح للجلــد بالتنفــس 
زيــت  مثــل  مكونــات  مــع  بســهولة.  الســموم  مــن  والتخلــص 
األركان ورمــال الصحــراء املغربيــة وامللــح ، ســيعيد مقــر اجلســم 

البــرة ويركهــا متألقــة وناعمــة. بالكامــل هــذا ترطيــب 

تقشري اجلسم بمكونات عربيه 450
45 دقيقة

لتحفــز  واجلــوز  التمــر  قــر  بــن  الكريمــي  املقــر  هــذا  يجمــع 
التقشــر الطبيــي وإزالــة الشــوائب وخاليــا اجللــد امليتــة بلطــف ، مــع 

تجديــد  البــرة. يــوىص بــه ملــن لديهــم بــرة عاديــة.

األلوفريا لتهدئه البرشه املعرضه للشمس 450 
45 دقيقة

دلــي برتــك بعــد يــوم طويــل يف الشــمس بغطــاء اجلســم املهــدئ 
ومعــاجل  ومصلــح  طبيــي  كملطــف  يعمــل  والــذي   ، باأللوفــرا 

للجلــد.

راسول مراكش 450
45 دقيقة

برتــك  الشــوائب يف  مــن  التخلــص  مــن  املغــريب  الطبــي  الطــن  هــذا  يمكّنــك 
ويمتــص إفرازاتهــا الدهنيــة الزائــدة، كمــا أنــه يزيــل الســموم مــن اجللــد بينمــا يقــوم 

بتغذيتهــا باملعــادن األساســية املســتخلصة مــن جبــال األطلــس يف مراكــش.



Slimming Magnesium Booster  850
90 minutes

An anti-cellulite treatment that helps remove the dead cells 
and reduce the appearance of cellulite. Our invigorating 
‘Of The Island Morning Coffee Scrub’ infused with healing 
ingredients, cleanse your skin in preparation for the ‘Of The 
Island Top Shape gel’ wrap consisting of magnesium element 
- one of the seven macrominerals.

عالج املغنيسيوم للتنحيف 850
 90 دقيقة

وتقليــل  امليتــة  اخلاليــا  إزالــة  عــى  يســاعد  للســيلوليت  عــالج مضــاد 
ظهــور خطــوط الســيلوليت. ســيقوم مقــر القهــوة املمــزوج بمكونــات 
الــذي  اجلــل  لغطــاء  اســتعداًدا  برتــك  وتنظيــف  بتقشــر  عالجيــة 

يتكــون مــن عنــر املغنيســيوم.

B O D Y  T R E A T M E N T S

تجربة سبا ممزة

All prices are quoted in UAE dirham and are inclusive of 

all applicable service charges, local fees and taxes.
اخلدمــة  رســوم  جميــع  تتضمــن  االمــارايت،  بالدرهــم  األســعار  جميــع 

والرضائــب. املحليــة  والرســوم 

S L I M M I N G  &  C O N T O U R I N G
عالجات التنحيف والنحت

Slimming Coffee Scrub  500
45 minutes

Our invigorating ‘Of The Island Morning Coffee Scrub’ is an 
ultimate body exfoliation that helps you to remove the dead 
cells and reduce the appearance of cellulite by breaking the 
fatty deposits that form beneath the skin.

مقرش القهوة للتنحيف 500 
45 مجموعة

جلســه تقشــر للجســم تســاعد عــى إزالــة اخلاليــا امليتــة وتقليــل 
ظهــور الســيلوليت عــن طريــق تكســر الرواســب الدهنيــة الــيت 

تتشــكل تحــت اجللــد.



F A C I A L  E X P E R I E N C E S

فيشال الوجه

All prices are quoted in UAE dirham and are inclusive of 

all applicable service charges, local fees and taxes.
اخلدمــة  رســوم  جميــع  تتضمــن  االمــارايت،  بالدرهــم  األســعار  جميــع 

والرضائــب. املحليــة  والرســوم 

The Pioneer - Face, Neck and Décolleté  750
75 minutes

Enjoy our ultimate age-defy facial combined with a relaxing 
back treatment. Special lifting massage techniques and 
professional strength anti-ageing formulations will leave a 
firmer, uplifted, and more youthful appearance. In addition, the 
relaxing back massage and the application of our unparalleled 
self-heating mud will surely leave your body feeling recharged 
and energized. 

Citylife Anti-Pollution Skin Freshness  690
60 minutes

A nutritional facial using products rich in essential minerals 
designed to pack stressed, dull skin with energising, 
detoxifying actives. Proven to leave skin plumper, radiant and 
lit up.

Acnipur Blemish Solution  690
60 minutes

A customised, pampering facial to address blemishes and 
oily skin. It helps brighten, deep cleanse, and reduce the 
appearance of oily skin.

ذا بايونري - للوجه والرقبة والصدر 750
75 دقيقة

تحــدى عالمــات تقــدم الســن مــع هــذه اجللســه! ســوف تــرك 
أكــر  مظهــًرا  للشــيخوخة  املقاومــة  الوجــه  شــد  تدليــك  تقنيــات 
حيويــة وأكــر شــبابا. باإلضافــة إىل ذلــك ، فــإن تدليــك الظهــر املريــح 

ســيجعل جســمك يشــعر بالنشــاط.

سييت اليف - عالج مضاد للتلوث ولنضارة البرشة  690
60 دقيقة

باملعــادن األساســية املصممــة  تغــذوي يســتخدم منتجــات غنيــة  عــالج 
لتعبئــة البــرة املجهــدة والباهتــة بمــواد فعالــة مزيلــة للســموم. ثبــت أنــه 

ــة ومرقــة. ــرك البــرة ممتلئ ي

أكنيبيور لعالج الكلف 690
60 دقيقة

عــالج بــره مخصــص لتنقيــه البــرة الدهنيــة مــن العيــوب. يســاعد عــى 
تفتيــح البــرة وتنظيفهــا بعمــق وتقليــل ملعــان البــرة الدهنيــة.



All prices are quoted in UAE dirham and are inclusive of 

all applicable service charges, local fees and taxes.
اخلدمــة  رســوم  جميــع  تتضمــن  االمــارايت،  بالدرهــم  األســعار  جميــع 

والرضائــب. املحليــة  والرســوم 

A D D I T I O N A L  T O U C H E S

إضافات ممزه

Scalp Massage  345
30 minutes

Using warm coconut oil, this soothing head & scalp massage 
regulates the mind and body and is a highly recommended 
addition to any spa treatment for complete relaxation.

Back, Neck and Shoulder Massage  345
30 minutes

The healing properties of steamed Thai herbs in a pouch 
stimulate the circulatory system and offer detoxifying 
benefits. This relaxing ritual can be enjoyed as a prelude to 
any spa treatment.

Express Facial  345
30 minutes

This introductory facial quickly and instantly dehydrates and 
energises the skin. It is a last-minute remedy for any occasion.

Oriental Foot Revivers  345
30 minutes

A mini treat for your feet utilising deep reflex points to soothe 
and revive your tired feet after a day in the desert. This is the 
perfect addition to any treatment.

عالج فروة الرأس 345
30 دقيقة

باســتخدام زيــت جــوز اهلنــد الــدائف. جلســه تدليــك الــرأس وفــروة الــرأس 
لتجربــه  املتنوعــه  بشــدة ألي عالجاتنــا  بهــا  مــوىص  إضافــة  املهــدئ يه 

االســرخاء التــام.

عالج الظهر والرقبة والكتف 345
30 دقيقة

الــدورة  تحفــز  عــى  التايالنديــة  لألعشــاب  العالجيــة  اخلصائــص  تعمــل 
بطقــوس  االســتمتاع  يمكــن  الســموم.  إزالــة  فوائــد  وتوفــر  الدمويــة 

الصــي. باملنتجــع  عــالج  ألي  كبدايــه  هــذه  االســرخاء 

تجربه رشقيه لعالج القدمني 345
30 دقيقة

معينــه  عميقــه  نقــاط  باســتخدام  لقدميــك  صغــر  عــالج 
لتهدئــة وإنعــاش قدميــك املتعبــة بعــد يــوم طويــل. هــذه 

املثاليــة ألي عــالج. يه اإلضافــة 

يع 345 فيشال الوجه الرس
30 دقيقة

البــرة  ترطيــب  عــى  التمهيــدي  العــالج  هــذا  يعمــل 
وتنشــيطها برسعــة وعــى الفــور. إنــه عــالج اللحظــة األخــرة 

مناســبة. ألي 



All prices are quoted in UAE dirham and are inclusive of 

all applicable service charges, local fees and taxes.
اخلدمــة  رســوم  جميــع  تتضمــن  االمــارايت،  بالدرهــم  األســعار  جميــع 

والرضائــب. املحليــة  والرســوم 

N A I L  S A L O N

العنايه باألظافر

Elim Spa Manicure  250
60 minutes

Enjoy this luxurious Elim spa treatment for your hands and nails, 
including a nail shape, hand soak, cuticle tidy, exfoliation, with 
a relaxing hand and massage and polish of your choice.

Elim Spa Pedicure  250
60 minutes

Relax and refresh your tired feet with the deluxe pedicure 
using only the finest products by Elim. The treatment starts 
with a soothing foot bath moving on to hard skin removal, 
cuticle tidy and nail shape with a relaxing foot massage and a 
polish of your choice.

مانيكيور إليم 250 
60 دقيقة

اســتمتي بعــالج إليــم الفاخــر ليديــك وأظافــرك، يبــدأ العــالج 
شــكل  ترتيــب  ثــم  القــايس،  اجللــد  إزالــة  و  اليديــن   بنقــع 

األظافــر مــع تدليــك مريــح وطــالء مــن اختيــارك.

بيديكيور إليم 250
60 دقيقة

اســرِخ وجــدد قدميــك املتعبــة باســتخدام أفضــل منتجــات إليــم. 
يبــدأ العــالج بحمــام القــدم و إزالــة اجللــد القــايس، ثــم ترتيــب شــكل 

األظافــر مــع تدليــك مريــح للقدمــن وطــالء مــن اختيــارك.



All prices are quoted in UAE dirham and are inclusive of 

all applicable service charges, local fees and taxes.
اخلدمــة  رســوم  جميــع  تتضمــن  االمــارايت،  بالدرهــم  األســعار  جميــع 

والرضائــب. املحليــة  والرســوم 

S P A  E T I Q U E T T E

سياسه املنتجع الصي 

Anantara Spa Facilities
Anantara Spa, at Desert Islands Resort & Spa by Anantara, 
located against the tranquil backdrop of the Arabian Gulf, 
is a true haven of relaxation within Sir Bani Yas Island. A 
place where all your needs are met, Anantara Spa consists 
of four spa suites, including two couple’s rooms, and male 
and female steam rooms. Anantara Spa offers a variety of 
massages, body treatments, facials and spa rituals using 
natural products. Each experience highlights traditional local 
culture fused with customary Thai touches.

Hours of Operation
Anantara Spa is open daily from 10.00 am to 10.00 pm.

Location
Anantara Spa is located at Desert Islands Resort & Spa by 
Anantara.

In-Room Spa Treatments
Anantara Spa services can also be enjoyed within the privacy 
and comfort of your own room. Please note that in-room 
treatments must be booked at least one hour in advance and 
that extra charges apply.

Reservations
To ensure you book the time you prefer we recommend 
booking in advance. Please come directly to the Spa or 
dial 02 801 5281 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, subject to availability. 
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.

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 at Desert Islands Resort & Spa by Anantara 
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.

مرافق أنانتارا سبا
يطــل منتجــع وســبا جــزر الصحــراء بــإدارة أنانتــارا مــن موقعــه املتمــز عــى ميــاه اخلليــج العــريب 
اهلادئــة، وهــو يعــد املــالذ احلقيقــي للراحــة واالســتجمام يف جزيــرة صــر بــي يــاس، والوجهــة 
املثاليــة الــيت تلــي جميــع متطلباتكــم واحتياجاتكــم الشــخصية. ويتكــون املنتجــع الصــي ســبا 
أنانتــارا مــن أربــع أجنحــة ســبا، بمــا فيهــا غرفتــن جللســات العــالج املخصصــة للزوجــن، وغــرف 
بخــار للرجــال والنســاء. ويوفــر ســبا أنانتــارا مجموعــة متنوعــة مــن جلســات التدليــك والعــالج 
ــة، فــكل  للجســم والوجــه، باإلضافــة إىل طقــوس ســبا اخلاصــة باســتخدام املنتجــات الطبيعي
تجربــة عــالج معنــا تســلط الضــوء عــى الثقافــة التقليديــة املحليــة ملنشــأ هــذه اجللســة، الــيت 

تتكامــل مــع ملســات املهــارة التايالنديــة الشــهرة.

القدوم اىل املنتجع الصيح 
ننصحكــــم بالوصــــول قبــــل 15 دقيقه عى األقل لتحصلو عى وقت كايف لتســــجيل الدخــــول 
بسالســــة واالســــرخاء قبــــل بــــدء اجللسه. قــــد يــــؤدي احلضور املتأخر إىل تقليــص فـره اجللسه. 

ال يســمح باســتخدام اهلاتــف املحمــول أو التدخـن داخـل الســبا يف جميــع األوقــات.

سياسة اإللغاء
يف حالــــة حاجتكــــم إىل إلغــــاء أو إعــــادة تحديــــد املوعــــد لــرىج إعالمنــا 
ــل لتفــادي الغرامــه املرتبــه %100  ــاعات عــــى األقــ ــع ســ ــل أربــ بذلــــك قبــ

مــن قيمــه العــالج.

مالبس ومقتنيات املنتجع القيمة
عنــد وصولكــم إىل املنتجــع، ســوف يتــم تزويدكــم رداء و نعــال للقدمــن ، وكذلــك خزانــة 
داخــل  القّيمــة  متعلقاتكــم  بــرك جميــع  نوصيكــم  بداخلهــا.  متعلقاتكــم  يمكنكــم وضــع 
غرفتكــم أو اجلنــاح اخلــاص بكــم، حيــث أن منتجــع وســبا جــزر الصحــراء بــإدارة أنانتــارا لــن 

يتحمــل أيــة مســؤولية عــن فقدانكــم ألي منهــا.

املسائل الصحّية
توفــر  رغبتكــم يف  ثبــوت  أو  أو حساســية  تعانــن مــن ظــروف معينــة  أو  كنــِت حامــاًل  إذا 
اشــراطات مســبقة أو معاناتكــم مــن حساســية معّينــة، يــرىج استشــارة الطبيــب قبــل حجــز 
عالجــات مــع الســبا أو اســتخدام مرافــق ســبا أنانتــارا. ســوف يضمــن ذلــك ســالمتك قبــل 

تلّقــي أيــة عالجــات.

ساعات العمل
يفتح املنتجع الصي ابوابه من الساعه 10 صباحاً وحىت 10 مساءًا.

املوقع
يقع سبا أنانتارا بالقرب من مركز املؤتمرات.

خدمه السبا داخل غرفتك 
يمكــن أيًضــا االســتمتاع بخدمــات ســبا أنانتــارا يف خصوصيــة وراحــة غرفتــك اخلاصــة. يــرىج 
مالحظــة أنــه يجــب حجــز العالجــات يف الغرفــة قبــل ســاعة واحــدة عــى األقــل مســبًقا ، ويتــم 

تطبيــق رســوم إضافيــة.

احلجوزات
لضمــــان إتمــــام حجزكــــم يف الوقــــت الــــذي ترغبونــــه، نوصيكــم باحلجــز املســبق. يرىج احلضور 
موظفــي  أحــد  وســيتمكن   5281  02801 بالرقــم  االتصــال  أو  الصــي  املنتجــع  إىل  مبــارشة 
االســتقبال لدينــا مــن مســاعدتك. ســوف يطلــب منــك تزويدنــا برقــم بطاقــة االئتمــان لضمــان 
احلجــز. يتــم الرحيــب بالضيــوف بــدون حجــز مســبق ، وذلــك رهــن بالتوافــر. يحتــاج األطفــال 

الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 12 عاًمــا إىل موافقــة الوالديــن واإلرشاف خــالل وقــت العــالج.



To book your spa treatment,
please call +971 (0)2 801 5281 or email anantaraspa.dirs@anantara.com

spa.anantara.com

حلجز موعدك يف املنتجع الصي ، يرىج االتصال عى 5281 801 )02( 971+ أو إرسال بريد 
anantaraspa.dirs@anantara.com إلكروين إىل




