
EXPERIENCE A JOURNEY OF LUXURIOUS WELLBEING 
AT ANANTARA SPA. 

استمتع برحلة نابضة بالحيوية في أجواء أنانتارا سبا الفاخرة.



 رموز العناية بالصحة
WELLNESS SYMBOLS
   تقوية المناعة                
          Immunity Booster

تقليل التوتر والقلق وتحسين النوم                
          Reduce Stress, Anxiety and promote Sleep 

تنقية الجسم من السموم والشوائب               
          Detoxification
        
مقاومة آثار التقدم في السن وتجديد الشباب               
          Anti-ageing and Rejuvenation

تعزيز وظائف الجهاز التنفسي والقلب واألوعية الدموية               
          Respiratory and Cardiovascular

العناية بالصحة               
          Wellness

AWARD-WINNING SPA EXPERIENCES 
IN ABU DHABI
Explore a world of healing at our Abu Dhabi hotel spa, drawing on 
traditions from across Arabia and Asia. Indulge in hammam rituals at one 
of the foremost bathhouses in the region. An extensive menu of body 
treatments and facials target everything from aching muscles to cellulite 
and ageing skin. Peruse our beautifying packages, as well spa rituals for 
two. 

Opening Hours: 10.00 am to 11.00 pm

Prior reservation is required. 

استمتع بتجارب سبا ساحرة حائزة على العديد من الجوائز 
في أبو ظبي

اكتشف عالًما من العالجات التي نقدمها في فندق السبا في أبو ظبي 
م بطقوس  والمستوحاة من التقاليد المنتشرة عبر شبه الجزيرة العربية وآسيا. وتنعَّ

الحمام الساحرة في أحد أفخم الحمامات في المنطقة. ونوفر لكم قائمة 
شاملة من عالجات العناية بالجسم والوجه المخصصة لعالج كل شيء بداية من 

آالم العضالت وصواًل إلى السيلوليت وعالمات التقدم في العمر التي تظهر على 
البشرة. يرجى االطالع على باقات التجميل لدينا وتعرف على طقوس السبا المتاحة 

لشخصين.

ساعات العمل: من 10 صباًحا حتى 11 مساًء

يلزم الحجز مسبًقا.

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable
service charges, local fees and VAT.



SIGNATURE EXPERIENCE 

ARABIAN JOURNEY 
     

AED 1,900 | 4 HOURS
  
Combining all the elements of the spa for the 
ultimate Arabian experience.

60-min Moroccan Flavours Hammam •  90-min 
Arabian Nights Massage • Healthy Lunch • Choice 
of 60-min Facial

WISHFUL BALANCE 
 

AED 1,400 | 2.5 HOURS
  
Customise your very own spa package which is 
comprised of all the spa basics to balance the mind 
and body.

Choice of 60-min Massage •  Choice of 60-min 
Facial • Choice of 30-min Treatment

WELLNESS RETREAT 
   

AED 1,250 | 2.5 HOURS
  
Begin your wellbeing journey with a magnesium 
body scrub, followed by a wellness massage and 
healing treatment of your choice then induldge in a 
healthy meal.

30-min Velvet Glow Body Scrub •  60-min Reviving 
Wellness or Abhyanga Massage • 30-min Kati Vasti 
or Chakra Healing Treatment •  Healthy Lunch

THE ROYAL TREATMENT  
   

AED 1,150 | 2 HOURS
  
Combine a traditional hammam with well-being 
massage to improve total body performance.

60-min Royal Ottoman Hammam •  60-min 
Anantara Signature Massage

تجربة سبا مميزة

 طقوس وردة الصحراء العربية 
    

1900 درهم | 4 ساعات
  

باقة تجمع كل مزايا السبا لتنعم بتجربة ال تضاهى في 
أجواء عربية.

 حمام مغربي لمدة 60 دقيقة •  تدليك الليالي العربية لمدة 
90 دقيقة  • وجبة غداء صحية • جلسة للعناية بالوجه من 

اختيارك لمدة 60 دقيقة

 روعة التوازن 
 

1400 درهم | 2.5 ساعة
  

اختر باقة السبا المناسبة لك والتي تضم جميع أساسيات 
السبا التي تساعدك في الوصول لحالة فريدة من التوازن بين 

العقل والجسم.

جلسة تدليك من اختيارك لمدة 60 دقيقة • جلسة عناية 
بالوجه من اختيارك لمدة 60 دقيقة  • جلسة معالجة من 

اختيارك لمدة 30 دقيقة

مالذ العناية الصحية
    

1250 درهًما | 2.5 ساعة
  

ابدأ رحلتك صوب الحيوية وتعزيز الحالة الصحية بجلسة 
تقشير للجسم باستخدام المغنيسيوم، يليها تدليك صحي 

وجلسة معالجة من اختيارك، ثم استمتع بوجبة صحية.

تقشير التألق المخملي للجسم لمدة 30 دقيقة • تدليك 
الحيوية النابضة أو تدليك أبهيانغا لمدة 60 دقيقة • جلسة 

معالجة بأسلوب “كاتي  • استي” أو “شاكرا” لمدة 30 دقيقة 
• وجبة غداء صحية

العناية الملكية
   

1150 درهًما | 2 ساعة
  

جلسة تجمع بين الحمام التقليدي والتدليك الصحي لتعزيز 
حيوية الجسم بشكل عام.

الحمام العثماني الملكي لمدة 60 دقيقة • تدليك أنانتارا 
المميز لمدة 60 دقيقة

Immunity Booster
Reduce Stress, Anxiety and promote Sleep 
Detoxification
Anti-ageing and Rejuvenation
Respiratory and Cardiovascular
Wellness

تقوية المناعة
تقليل التوتر والقلق وتحسين النوم

تنقية الجسم من السموم والشوائب
مقاومة آثار التقدم في السن وتجديد الشباب

تعزيز وظائف الجهاز التنفسي والقلب واألوعية الدموية
العناية بالصحة



COUPLES’ QUALITY TIME

ARABIAN DELIGHT EXPERIENCE 
   

AED 2,500 | 2.25 HOURS

For a truly memorable Arabian retreat. Starting 
the journey with a Moroccan inspired hammam, 
completed with a relaxing muscle release massage 
that increases the energy levels.

60-min Moroccan Flavours Hammam •  Fruit Platter 
• 60-min Arabian Nights Massage •  Romantic set-up  
• 15-min Private Suite

MOONLIGHT ROMANCE 

AED 1,800 | 1.75 HOURS

Specialised techniques designed to restore the flow 
of energy, and prana, along the meridian lines and 
promote deep relaxation. Then relax in a soothing, 
candle lit, romantic milk bath infused with aromatic 
oils and rose petals. 

Romantic set-up •  60-min Anantara Signature 
Massage •  30-min Aromatic Milk Bath •  Fruit Platter 
• 15-min Private Suite

TWILIGHT TREASURES

AED 1,200 | 75 MINUTES •  AED 1,600 | 1.75 HOURS

Enjoy a relaxing time side by side with a stress release 
massage using aromatic oil and tailormade massage 
techniques in a romantic setting.

Romantic set-up •  60 / 90-min Tranquil Relaxation 
Massage • Fruit Platter •  15-min Private Suite

وقت مميز لألزواج

البهجة والدالل في أجواء عربية
   

2500 درهم | 2.25 ساعة

م بتجربة فريدة ال ُتنسى في مالذ من العراقة العربية.  تنعَّ
وتبدأ رحلتك بحمام مستوحى من الطقوس المغربية 

وتكتمل بجلسة تدليك مريح للعضالت تعمل على رفع 
مستويات الطاقة والنشاط.

حمام مغربي لمدة 60 دقيقة •  طبق كبير من الفواكه • 
تدليك الليالي العربية لمدة 60 دقيقة  •  أجواء رومانسية

• جناح خاص لمدة 15 دقيقة

رومانسية القمر

1800 درهم | 1.75 ساعة

أساليب معالجة مصممة بشكل خاص الستعادة تدفق 
الطاقة والحيوية على طول مسارات الطاقة بالجسم، 

فضاًل عن تعزيز االسترخاء العميق. لتستمتع بلحظات من 
الصفاء في حمام الحليب الرومانسي المضاء بالشموع 

والمعطر بالزيوت العطرية وبتالت الورود.

أجواء رومانسية •  تدليك أنانتارا المميز لمدة 60 دقيقة  • 
حمام الحليب العطري لمدة 30 دقيقة  • طبق كبير من 

الفواكه •  جناح خاص لمدة 15 دقيقة

كنوز الشفق

1200 درهم | 75 دقيقة • 1600 درهم | 1.75 ساعة

استمتع بلحظات من االسترخاء التام جنًبا إلى جنب مع 
جلسة تدليك مميزة للتخلص من التوتر واإلجهاد باستخدام 

الزيوت العطرية وأساليب التدليك المصممة خصيًصا لك 
في أجواء من الرومانسية.

أجواء رومانسية • تدليك االسترخاء الهادئ 60 / 90 دقيقة 
 • طبق كبير من الفواكه • جناح خاص لمدة 15 دقيقة

Immunity Booster
Reduce Stress, Anxiety and promote Sleep 
Detoxification
Respiratory and Cardiovascular

تقوية المناعة
تقليل التوتر والقلق وتحسين النوم

تنقية الجسم من السموم والشوائب
تعزيز وظائف الجهاز التنفسي والقلب واألوعية الدموية



HAMMAM RITUALS

CELEBRATIONS 
  

STARTING FROM AED 2,040 | 60 MINUTES

The Group Hammam is a fully private traditional 
Hammam, where guests are treated to fresh fruit 
platters and beverages. This treatment is perfect for 
celebrating special occasions, weddings, birthdays, 
or group socialising. Minimum of four people required.

60-min Royal Ottoman Hammam •  Fruit Platter

TURKISH TRADITIONS 
  

AED 580 | 45 MINUTES

Performed in the soothing surroundings of Hammam 
facilities, the gentle heat of the steam and stone 
softens and prepares the skin for a kese mitt 
exfoliation, followed by an authentic foam application 
using the finest handmade olive oil soap.

Steam & Sauna •  Kese Mitt Exfoliation •  Olive Oil 
Soap Foam •  Hair Shampoo & Conditioning •  
Ayran & Turkish Delight

ROYAL OTTOMAN 
  

AED 680 | 60 MINUTES

Relax like a Sultan under the supervision of our skillful 
Hammam specialists. The Turkish Hammam ritual is 
an ancient cleansing and relaxation bathing tradition 
with a foam massage and honey body mask, leaving 
you feeling relaxed and with renewed and revitalised 
skin.

طقوس الحمام

حمام المناسبات
  

تبدأ من 2040 درهًما | 60 دقيقة

حمام المناسبات عبارة عن حمام تقليدي يحظى 
م أطباق الفاكهة الطازجة  بخصوصية تامة، حيث ُتقدَّ

والمشروبات للنزالء، وهو مثالي لالحتفال بالمناسبات 
الخاصة وحفالت الزفاف وأعياد الميالد أو لقضاء أوقات 

سعيدة مع رفاقك. ويجب أال يقل العدد عن أربعة أشخاص.

الحمام العثماني الملكي لمدة 60 دقيقة • طبق كبير من 
الفواكه

الحمام التركي التقليدي
  

580 درهًما | 45 دقيقة

استمتع بأجواء تبعث على االسترخاء واالستجمام بفضل 
الحرارة اللطيفة للبخار واألحجار الدافئة التي تعمل على 
تنعيم البشرة وتهيئتها لجلسة تقشير بقفازات الكيس، 

يليها تدليك رغوي باستخدام أجود أنواع صابون زيت الزيتون 
المصنوع يدوًيا.

تدليك رغوي  بخار وساونا •  تقشير باستخدام كيس القفاز • 
بصابون زيت الزيتون  • غسل الشعر وترطيبه • منعشات 

تركية ولبن عيران

الحمام العثماني الملكي
  

680 درهًما | 60 دقيقة

استرخ كما السلطان تحت إشراف معالجينا المتخصصين 
المهرة، فالحمام التركي هو تقليد قديم لالغتسال 

واالستجمام مصحوب بتدليك رغوي وتغليف للجسم بقناع 
من العسل يمنحك إحساًسا رائًعا باالسترخاء ويجدد بشرتك 

ويضفي عليها حيوية ورونًقا.

Steam & Sauna •  Kese Mitt Exfoliation •  Olive Oil 
Soap Foam Massage •  Honey Mask •  Hair Shampoo 
& Conditioning •  Ayran & Turkish Delight 

MOROCCAN FLAVOURS 
  

AED 680 | 60 MINUTES

“Noir” black soap with an aromatic infusion of 
eucalyptus opens the pores and prepares the skin 
for the kessa exfoliation. Followed by a body scrub, 
Rhassoul clay mask infused with aromatic botanicals 
drawing out impurities. This pampering experience 
is finished by a body wash while Argan oil nourishes 
and locks in hydration.

Steam •  Black Soap Massage • Kessa Mitt Exfoliation 
• Rhassoul Mask •  Hair Shampoo & Conditioning •  
Tea & Dates

INDIGENOUS EXPERIENCE  
  

AED 950 | 75 MINUTES •  AED 1,150 | 105 MINUTES

This treatment encapsulates the true historic 
traditions of Hammam with a flair of decadence. 
Argan & Aromatic Black Soap exfoliation is initiated 
using a Kessa mitt. A relaxing back or full body 
massage with Date and Fig oil with a Thousand & 
One Night Orange Blossom body mist finale.

Steam •  Argan & Aromatic  Black Soap Massage • 
Kessa Mitt Exfoliation •  Hair Shampoo & Conditioning 
•  30/60 min Date & Fig Massage •  Thousand & One 
Night Orange Blossom Body Mist •  Tea & Dates

*A private hammam session in the main hammam can be 
experienced at an additional charge of AED100 per person.

بخار وساونا • تقشير باستخدام قفازات الكيس • تدليك 
رغوي بصابون زيت الزيتون • قناع العسل • غسل الشعر 

وترطيبه • منعشات تركية ولبن عيران

الحمام المغربي
  

680 درهًما | 60 دقيقة

يعمل الصابون األسود »نوار« بتركيبته العطرية المميزة من 
األوكاليبتوس على تفتيح المسام وتهيئة البشرة للتقشير 

باستخدام قفازات الكيس. ويلي ذلك عملية تقشير 
للجسم، حيث يعمل قناع الطمي المغربي المستخلص من 

النباتات العطرية على تنقية البشرة من الشوائب. وُتختتم 
تجربة الدالل هذه بغسل الجسم بينما يعمل زيت األرغان 

على تغذية البشرة وترطيبها.

جلسة بخار • تدليك بالصابون األسود • تقشير باستخدام 
قفازات الكيس • قناع الطمي المغربي • غسل الشعر 

وترطيبه • تناول الشاي والتمر

التحليق في عبق التاريخ
  

950 درهًما | 75 دقيقة • 1150 درهًما | 105 دقيقة

تجسد هذه الجلسة العالجية تقاليد الحمام التاريخية 
العريقة مع لمسات تفيض بعبق الماضي. وتبدأ جلسة 

التقشير بقفازات الكيس باستخدام الصابون األسود 
العطري وزيت األرغان. ويلي هذا تدليك يبعث على االسترخاء 

للظهر أو لكامل الجسم باستخدام زيت التمر والتين، 
وُتختتم التجربة برش الجسم بعطر زهر البرتقال المنعش 
الذي يحملك إلى واحدة من ليالي ألف ليلة وليلة الساحرة.

جلسة بخار • تدليك بالصابون األسود العطري وزيت األرغان 
• تقشير الجسم باستخدام قفازات الكيس • غسل الشعر 

وترطيبه • تدليك بزيت التمر والتين لمدة 30 / 60 دقيقة • رش 
الجسم برذاذ زهر البرتقال المعطر برائحة ليالي ألف ليلة 

وليلة • تناول الشاي والتمر

1. تنعم بجلسة خاصة في أحد الحمامات في الحمام األساسي بتكلفة 
إضافية قيمتها 100 درهًما إماراتًيا للشخص الواحد.

 Immunity Booster    Detoxification   Respiratory and Cardiovascular  تقوية المناعة                                       تنقية الجسم من السموم والشوائب   تعزيز وظائف الجهاز التنفسي والقلب واألوعية الدموية



MASSAGE REMEDIES
ANANTARA SIGNATURE 

AED 630 | 60 MINUTES •  AED 830 | 90 MINUTES

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

REVIVING WELLNESS  
   

AED 600 | 60 MINUTES •  AED 800 | 90 MINUTES

This deep aromatherapy massage, reinforced by 
Magnesium healing properties is designed to relieve 
muscles fatigue, improve sleep, detox and promote 
sensation of overall wellbeing.

ARABIAN NIGHTS 

AED 600 | 60 MINUTES •  AED 800 | 90 MINUTES

With a focus on the body’s pressure points, 
using fore-arm techniques and Thai stretches, 
this massage releases muscle tension and pain. 
Enhances vital energy levels.

THAI TECHNIQUES 

AED 600 | 60 MINUTES •  AED 800 | 90 MINUTES

This centuries-old therapy, known as passive yoga, is 
the perfect answer for anyone searching for optimal 
health. Dry massage performed on a traditional low rise 
solid oak Thai massage bed.

TRANQUIL RELAXATION 

AED 600 | 60 MINUTES •  AED 800 | 90 MINUTES

Total stress release, soothe achy tired muscles and 
decompress. This tailor-made massage incorporates 
a blend of essential oils to remove lactic acid build-up 
and relieve pain and stiffness caused by physical and 
emotional life stressors. 

AROMA HOT STONES  
  

AED 750 | 75 MINUTES

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

REFLEXOLOGY
 

AED 600 | 60 MINUTES

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.

معالجات التدليك

تدليك أنانتارا المميز

630 درهًما | 60 دقيقة • 830 درهًما | 90 دقيقة

جلسة تدليك بمزيج مميز من الزيوت العطرية مع تطبيق 
أساليب التدليك بالعصر والفرك والشد المصممة لتنشيط 

الدورة الدموية وتعزيز شعور باالسترخاء العميق للعضالت مع 
استعادة تدفق الطاقة على امتداد مسارات الطاقة بالجسم.

تدليك الحيوية النابضة
   

600 درهم | 60 دقيقة • 800 درهم | 90 دقيقة

هذا التدليك العطري العميق، المعزز بالخصائص العالجية 
لعنصر المغنيسيوم، مصمم للتخلص من إجهاد العضالت 

وتحسين النوم وتنقية الجسم من السموم ومنح شعور غامر 
بالحيوية.

تدليك الليالي العربية

600 درهم | 60 دقيقة • 800 درهم | 90 دقيقة

يركز هذا التدليك على نقاط الضغط في الجسم باستخدام 
أساليب الضغط بالساعد وتمديد العضالت على الطريقة 

التايالندية مما يساعد على التخلص من الشد واأللم العضلي، 
كما يعمل على تحسين مستويات الطاقة الحيوية بشكل 

ملحوظ.

التدليك التايالندي

600 درهم | 60 دقيقة • 800 درهم | 90 دقيقة

يعود تاريخ هذا العالج إلى القرون القديمة، وُيعرف باسم 
“اليوغا الساكنة”، وهو الحل األمثل لكل من يبحث عن الصحة 

المثالية. ويتم هذا التدليك الجاف على سرير التدليك التايالندي 
بارتفاعه المنخفض والمصنوع من خشب البلوط الصلب.

تدليك االسترخاء الهادئ

درهم | 60 دقيقة •800 درهم | 90 دقيقة 600

التحرر التام من التوتر، وتخليص العضالت من آثار اإلجهاد 
واأللم، والتخفيف من وطأة الضغط. فهذا التدليك المصمم 
حسب رغبتك يضم مزيًجا من الزيوت األساسية التي تعمل 

على تخليص الجسم من حمض الالكتيك المتراكم وتخفيف 
األلم والتيبس الناتج عن ضغوطات الحياة الجسدية والنفسية 

المختلفة.

التدليك بالحجارة العطرية
  

750 درهًما | 75 دقيقة

تركيبة فريدة من الزيوت العطرية والحجارة البركانية الساخنة 
للتخلص من األلم العضلي العميق مع االستمتاع بشعور من 

االسترخاء التام. 

التدليك االنعكاسي
 

600 درهم | 60 دقيقة

تجربة إحساس رائع بالحيوية الكاملة واالسترخاء العميق، حين 
يستخدم المعالجون أساليب الضغط باإلبهام واألصابع على 

النقاط االنعكاسية الموزعة على القدمين لتحفيز األعضاء 
المتصلة بها في الجزء العلوي من الجسم.

MOTHER LOVE 

AED 650 | 60 MINUTES

Allow us to scoop you up and cocoon your body and 
mind with this utterly calming and specially created 
treatment, the most luxurious way to restore balance 
and refresh during this special time. Naturally lifts your 
mood with a ‘Mothers to-be’ massage using special 
oil. Your therapist will focus on areas of the body 
which hold additional tension and weight, ensuring 
the deepest state of relaxation is achieved.

تدليك أمهات المستقبل

650 درهًما | 60 دقيقة

دعي لنا مهمة تدليلك وتغليف جسمك وذهنك بهالة 
من الصفاء التام من خالل المعالجة األكثر رفاهية والتي 

ُصممت خصيًصا من أجلك بهدف مساعدتك على استعادة 
توازنك وحيويتك خالل هذه الفترة الخاصة. كما تساعدك 

أيًضا وبشكل طبيعي على تحسين حالتك المزاجية 
باستخدام زيوت خاصة. وستركز أخصائية المعالجة على 
مناطق الجسم التي تعاني بشكل كبير من الشد والثقل 

مما يضمن وصول جسمك إلى حالة من االسترخاء العميق.

Immunity Booster
Reduce Stress, Anxiety and promote Sleep 
Detoxification
Anti-ageing and Rejuvenation
Respiratory and Cardiovascular
Wellness

تقوية المناعة
تقليل التوتر والقلق وتحسين النوم

تنقية الجسم من السموم والشوائب
مقاومة آثار التقدم في السن وتجديد الشباب

تعزيز وظائف الجهاز التنفسي والقلب واألوعية الدموية
العناية بالصحة



ANCIENT AYURVEDA

ABHYANGA MASSAGE  

AED 630 | 60 MINUTES •  AED 830 | 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.

KATI VASTI TREATMENT 

AED 380 | 30 MINUTES

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

INDIAN HEAD MASSAGE 

AED 380 | 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.

CHAKRA HEALING 

AED 450 | 30 MINUTES

The seven chakras are the main energy centers of the 
body. “Unblocking” refers to the idea that when all of 
our chakras are open, energy can run through them 
freely, and harmony exists between the physical body, 
mind, and spirit. Chakra translates to “wheel” and you 
can imagine them lik e wheels of free-flowing positive 
energy. A new set of cleansed stones will be utilized 
and gifted to use at home.

عالجات األيورفيدا القديمة

تدليك أبهيانغا

630 درهًما | 60 دقيقة •  830 درهًما | 90 دقيقة

كلمة “أبهيانغا” تعني “التدليك بالزيوت”. ويتم ذلك 
باستخدام زيوت دافئة مشبعة باألعشاب لتدليك الجسم 
ل الذي يبعث على االسترخاء.  باتباع أسلوب الضغط المطوَّ

وعندما تتخلل الزيوت البشرة، فإنها تعمل على تحرير 
السموم والشوائب، مما يقلل من الشد العضلي ويهدئ 

الجهاز العصبي. وسيساعدك هذا في أن تنعم بإحساس 
رائع بالحيوية والصفاء.

معالجة كاتي فاستي

380 درهًما | 30 دقيقة

تتضمن هذه المعالجة سكب زيوت األيورفيدا الدافئة 
واحتجازها لمدة كافية داخل إطار مصنوع من عجينة 

عشبية يوضع على الجزء السفلي من الظهر. ويساعد هذا 
األسلوب في التخلص من آالم وإصابات أسفل الظهر.

التدليك الهندي للرأس

380 درهًما | 30 دقيقة

يجمع بين كل من األساليب المهدئة والمحفزة للجزء 
العلوي من الظهر والكتفين والرقبة وفروة الرأس، ويساعد 

هذا النوع من التدليك على تحسين تدفق الدم وتغذية 
فروة الرأس، كما يمنح شعوًرا عميًقا بالسكينة والهدوء. 

ويمكن االختيار من بين تشكيلة من زيوت الشعر التي 
تساعد على الشعور باالسترخاء أو تنشيط فروة الرأس وتعزيز 

الصفاء الذهني.

معالجة شاكرا

450 درهًما | 30 دقيقة

“الشاكرات السبع” هي مراكز الطاقة الرئيسية في الجسم. 
ويسمح “تحرير” جميع الشاكرات بعبور الطاقة من خاللها 

بحرية مما يخلق إحساًسا باالنسجام والتناغم بين الجسم 
والعقل والروح. وكلمة “شاكرا” تعني “عجلة” ويمكنك 

تخيلها مثل عجالت الطاقة اإليجابية التي تتدفق بكل حرية. 
تستخدم في كل جلسة مجموعة جديدة من األحجار

وكهدية لالستخدام في المنزل.

Immunity Booster
Reduce Stress, Anxiety and promote Sleep 
Detoxification
Anti-ageing and Rejuvenation
Wellness

تقوية المناعة
تقليل التوتر والقلق وتحسين النوم

تنقية الجسم من السموم والشوائب
مقاومة آثار التقدم في السن وتجديد الشباب

العناية بالصحة



BODY TREATMENTS
VELVET GLOW  

AED 630 | 60 MINUTES •  AED 899 | 90 MINUTES

This Magnesium exfoliation will remove dead cells 
for revealing a new brighter skin. Detoxifying and 
extremely rejuvenating your whole body.

Full Body Scrub •  Back Massage / Full Body Scrub 
• Full Body Massage

DESERT DREAMS
AED 630 | 60 MINUTES •  AED 899 | 90 MINUTES

Travel to the desert without moving a muscle. This 
unique scrub will gently exfoliate your skin with 
precious desert sand to remove dead skin cells, 
while the full body application with infused Argan oil 
will restore moisture and balance, leaving the skin 
soft, supple and radiant.

Full Body Scrub •  Back Massage / Full Body Scrub 
• Full Body Massage

LIME AND GINGER
AED 630 | 60 MINUTES •  AED 899 | 90 MINUTES

A deeply cleansing salt scrub with a touch of lime 
that encourages cell regeneration for the softest, 
smoothest, most nourished skin.

Full Body Scrub •  Back Massage / Full Body Scrub 
• Full Body Massage

جلسات العناية بالجسم

التألق المخملي

630 درهًما | 60 دقيقة •  899 درهًما | 90 دقيقة

تعمل جلسة تقشير المغنيسيوم هذه على إزالة خاليا 
البشرة الميتة لتمنحك بشرة أكثر إشراًقا، كما تخلص البشرة 

من الشوائب وتعيد للجسم بالكامل حيويته ونضارته.

تقشير كامل للجسم •  تدليك للظهر / تقشير كامل 
للجسم • تدليك كامل للجسم

 أحالم الصحراء
630 درهًما | 60 دقيقة • 899 درهًما | 90 دقيقة

سافر إلى أجواء الصحراء الخالبة دون أن تتحرك من مكانك. 
فمع هذه الجلسة الفريدة، ستحظى بشرتك بعملية تقشير 
لطيفة باستخدام رمال الصحراء النفيسة إلزالة خاليا البشرة 

الميتة، في حين يعمل تغليف كامل الجسم بزيت األرغان 
على استعادة نضارة البشرة وتوازنها، مما يضفي عليها 

نعومة وإشراقة وصفاًء.

تقشير كامل للجسم • تدليك للظهر / تقشير كامل 
للجسم • تدليك كامل للجسم

خالصة الليمون والزنجبيل
630 درهًما | 60 دقيقة • 899 درهًما | 90 دقيقة

جلسة تقشير ملحي للتنظيف العميق للبشرة بخالصة 
الليمون تعمل على تحفيز إعادة تجديد الخاليا للحصول 

على بشرة أكثر نعومة وحيوية ونضارة.

تقشير كامل للجسم • تدليك للظهر / تقشير كامل 
للجسم • تدليك كامل للجسم

ADVANCED SLIMMING MACHINE

COOLSHAPING 

AED 860 | 60 MINUTES •  AED 2,200 | 3 HOURS

Eliminate those stubborn fatty deposits with 
CoolShaping (cryolipolysis), destroy the fat cells and 
sculpt/contour your body. With the integration of 
Vacuum, LED, Massage and Cooling technology. 
Reduce the thickness of underlying fat tissue 
by extracting energy from fat cells causing their 
elimination from the body. The procedure is 
completely non-surgical, so you can typically return 
to normal activities immediately.

One Session / Three Sessions

جهاز التنحيف المتطور

 COOLSHAPING  كول شايبنج

860 درهًما | 60 دقيقة •  2200 درهم | 3 ساعات

تخلص من تراكمات الدهون العنيدة مع تقنية “كول 
شايبنج” )تقنية تكسير الدهون بالتبريد( التي تستهدف 

الخاليا الدهنية بشكل فعال وتساعد على نحت الجسم 
وشد القوام. ومع دمج تقنيات الشفط والموجات الضوئية 

LED والتدليك والتبريد، فإنها تعمل على تقليل كثافة 
األنسجة الدهنية تحت البشرة من خالل استخراج الطاقة 

من الخاليا الدهنية، وبالتالي إزالتها من الجسم. والعملية 
غير جراحية تماًما، لذا يمكنك العودة إلى ممارسة أنشطتك 

اليومية بشكل طبيعي على الفور.

جلسة واحدة / ثالث جلسات

Immunity Booster
Reduce Stress, Anxiety and promote Sleep 
Detoxification
Anti-ageing and Rejuvenation
Wellness

تقوية المناعة
تقليل التوتر والقلق وتحسين النوم

تنقية الجسم من السموم والشوائب
مقاومة آثار التقدم في السن وتجديد الشباب

العناية بالصحة



FACIALS

SUPERFOOD PRO-RADIANCE AED 650 | 
60 MINUTES •  AED 850 | 90 MINUTES

A nutritional boost rich in superfoods and essential 
minerals designed to pack stressed, dull skin with 
energising, detoxifying actives. Clinically proven 
to leave skin plumper, radiant and lit up with good 
health.

PRO-COLLAGEN ANTI-AGING AED 680 | 

60 MINUTES •  AED 880 | 90 MINUTES

Enjoy an age-defy facial with proven results. 
Special lifting massage techniques are combined 
with professional strength anti-ageing formulations 
for maximum treatment efficacy, leaving a firmer, 
uplifted and more youthful looking appearance.

HYDROPEPTIDE TAILOR-MADE 
AED 650 | 60 MINUTES •  AED 850 | 90 MINUTES

A customised, pampering facial to address any of 
the following skin concerns; brightening & lightening, 
restore hydration, deep cleansing, detoxifying & anti-
pollution or calm sensitive skin. 

HYDROPEPTIDE  ULTIMATE ANTI-WRINKLE 

AED 680 | 60 MINUTES •  AED 880 | 90 MINUTES

Smooth your skin with Hydropeptide Signature Facial. 
This “no downtime” treatment infuses skin with the 
replenishing benefits of peptides, growth factors and 
proteins. Identify your skin specific needs and let 
our therapists treat you with a personalised touch. 
Reduce fine lines and wrinkles dramatically with this 
firming, age-defying therapy.

معالجات العناية بالوجه

تغذية البشرة إلشراقة مبهرة من إيلميس
650 درهًما | 60 دقيقة •  850 درهًما | 90 دقيقة

ُصممت هذه المعالجة الغنية بالعناصر األساسية 
والمغذيات المفيدة من أجل تعزيز حيوية البشرة التي 
تعاني من آثار اإلجهاد واإلرهاق وتنقيتها من الشوائب. 

وأثبتت هذه المعالجة فعاليتها في الحصول على بشرة 
صحية تشع نضارة وإشراًقا وبهاًء.

برو كوالجين لمقاومة آثار التقدم في السن من إيلميس

680 درهًما | 60 دقيقة •  880 درهًما | 90 دقيقة

استمتع بمعالجة للوجه ذات نتائج موثوقة في مقاومة 
التجاعيد. وتقترن فيها أساليب شد الجلد بالتدليك مع 

تركيبات مميزة لمقاومة آثار التقدم في السن من أجل 
الحصول على أفضل النتائج، مما يضفي على البشرة مظهًرا 

أكثر رونًقا وشباًبا دون تجاعيد.

معالجة هيدروببتيد الخاصة
650 درهًما | 60 دقيقة •  850 درهًما | 90 دقيقة

جلسة عناية بالوجه مصممة بشكل خاص لمعالجة أي 
من مشاكل البشرة مثل تفتيح البشرة ،استعادة ترطيبها 
وتلطيفها بعمق وتنقيتها من الشوائب والتخلص من آثار 

التلوث التي تظهر عليها وتهدئة حساسيتها.

معالجة هيدروببتيد لمقاومة قصوى للتجاعيد 

680 درهًما | 60 دقيقة •  880 درهًما | 90 دقيقة

امنح بشرتك إحساًسا من النعومة مع معالجة هيدروببتيد 
المتميزة للعناية بالوجه. وتتيح لك هذه المعالجة الفعالة 

االستفادة من مزايا الببييدات المغذية للبشرة وعوامل النمو 
والبروتينات دون أن تعيقك عن ممارسة أنشطتك اليومية 

بشكل طبيعي. وما عليك سوى أن تحدد احتياجات بشرتك، 
ودع معالجينا المهرة يلبونها بلمسات خاصة. وستنعم 

ببشرة تخلو من الخطوط الرفيعة والتجاعيد بشكل مبهر 
من خالل هذه المعالجة المتميزة التي تتحدى عالمات 

التقدم في السن.

Anti-ageing and Rejuvenation مقاومة آثار التقدم في السن وتجديد الشباب



ADVANCED SKINCARE MACHINE 
UPGRADES

BEAU IDÉAL 

AED 80 | 20 MINUTES

A Galvanic device is used to prepare skin for 
extractions and enhance product penetration. Emits 
a direct current that produces a chemical change in 
skin. (A direct current is different from an alternating 
current, which is used in electrical outlets.) 
High frequency is a type of current that is used on 
acne skin to speed the healing of active breakouts 
and on very oily skin to dry out the skin. It has a 
germicidal and healing effect on skin. 

HYDRACOOL 

AED 140 | 20 MINUTES

HydraCool, the newest technology in skincare 
using the power of water, consists of a high 
pressure water jet that enables infusion of water, 
oxygen and active ingredients into the deepest 
layers of the skin, providing rapid improvement. 
Skin is left firmer and smoother with the help of 
this multi-functional device combination of 8-in-1 
skin and scalp treatment system. The process is 
completely non-invasive and can be applied on 
all skin types, even the most sensitive. HydraCool 
session regenerates and revitalizes skin’s natural 
elasticity.

تحديثات أجهزة العناية بالبشرة
المتطورة

“بيو آيديال” - الجمال المثالي

80 درهًما | 20 دقيقة

ُيستخدم جهاز جلفاني )بالتيار الكهربائي( لتحضير البشرة 
لعمليات التنقية من الشوائب وكذلك تعزيز تخلل المنتجات 

العالجية المستخدمة، حيث ينبعث من الجهاز تيار مباشر 
ينتج عنه تغير كيميائي في الجلد. )يختلف التيار المباشر عن 

التيار المتردد المستخدم في مآخذ التيار الكهربائي( والتردد 
العالي هو نوع من التيار ُيستخدم على البشرة التي تعاني 

من حب الشباب لتسريع شفاء البثور النشطة كما ُيستخدم 
على البشرة الدهنية لتجفيفها. ويتميز بأن له تأثير مضاد 

للجراثيم وبقدرته على معالجة البشرة.

هيدراكول

140 درهًما | 20 دقيقة

تعتمد معالجة هيدراكول، وهي أحدث تقنية في مجال 
العناية بالبشرة بتوظيف قوة الماء، على استخدام مضخة 

مائية عالية الضغط تسمح بمزج الماء واألكسجين مع 
العناصر النشطة عميًقا داخل طبقات الجلد، مما ُيحسن 

من مظهر البشرة بشكل سريع. وتصبح البشرة مشدودة 
وأكثر نعومة بفضل نظام معالجة البشرة وفروة الرأس 

)ثمانية في واحد( الذي يوفره هذا الجهاز الفعال المتعدد 
الوظائف. وهذه العملية غير جراحية تماًما ويمكن تطبيقها 
على جميع أنواع البشرة، حتى األكثر حساسية منها. وتعمل 

جلسة معالجة هيدراكول على تجديد وتعزيز المرونة 
الطبيعية للبشرة.

Anti-ageing and Rejuvenation
Wellness

مقاومة آثار التقدم في السن وتجديد الشباب
العناية بالصحة



ADDITIONAL TOUCHES

EYE & LIP CARE 

AED 220 | 20 MINUTES

This treatment targets the delicate area around the 
eyes and lips which needs that extra special care. 
Fill in the fine lines and wrinkles, brighten and tighten 
the eye area with the help of a powerhouse cocktail 
made of anti-oxidants and regenerating ingredients.

EXPRESS FACIAL
AED 420 | 30 MINUTES

A total face solution for a perfect skin. Simple, ready 
to use, clean, practical protocol with visible results 
after the first session. Also available as a Home Care 
Kit.

RE-ENERGISE SCRUB
AED 380 | 30 MINUTES

Intensive exfoliation deep cleanses and retextures 
for a body that’s super soft, supple and smooth so 
skin will look fresher, brighter and more toned.

BESPOKE RELAXATION MASSAGE
AED 380 | 30 MINUTES

Unwind with a massage on the areas of your concern 
that combines rhythmic pressure and a blend of oils 
to alleviate tension and stress and provide immediate 
relief and relaxation.

THAI HERBAL COMPRESS MASSAGE 

AED 380 | 30 MINUTES

A classic massage using herbs to soothe joint pain, 
muscle cramps, stress and arthritis. The poultices 
are warmed in therapeutic oils and used to massage 
the concerned area. The massage promotes better 
circulation within the affected area, promoting 
increased perspiration, which helps the skin to 
eliminate toxins.

AROMATIC MILK BATH - SINGLE / COUPLE
SINGLE: AED 330 | 30 MINUTES
COUPLE: AED 550 | 30 MINUTES

Soak in a milky bath with aromatic oil whilst your 
body and mind are drifting away in harmony.

SUITE EXCLUSIVITY
AED 200 | 15 MINUTES •  AED 380 | 30 MINUTES

Relaxation and private time in our spa suites.

لمسات إضافية

العناية بالعينين والشفاه

220 درهًما | 20 دقيقة

تستهدف هذه المعالجة المنطقة الحساسة حول العينين 
والشفاه التي تحتاج إلى عناية خاصة جًدا، فهي تعمل 

على ملء الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وإكساب منطقة 
العين إشراقة ومظهًرا مشدوًدا بمساعدة تركيبة قوية 
من مضادات األكسدة وعناصر تجديد الخاليا بمفعولها 

السحري.

معالجة سريعة للوجه
420 درهًما | 30 دقيقة

هذه المعالجة هي الحل الشامل للحصول على بشرة 
مثالية. وباتباع خطوات بسيطة وسريعة وعملية، يمكنك 

مالحظة النتائج الرائعة لهذه المعالجة بعد الجلسة األولى. 
وتتوفر أيًضا كحقيبة عناية بالبشرة لالستخدام المنزلي.

تقشير يجدد الحيوية والشباب
380 درهًما | 30 دقيقة

يعمل التقشير المكثف على تنظيف البشرة بعمق وتجديد 
خالياها مما يمنحها نعومة ومرونة فائقة وتبدو أكثر نضارة 

وإشراًقا وتألًقا.

تدليلك لالسترخاء حسب الرغبة
380 درهًما | 30 دقيقة

تنعم باالسترخاء مع تدليك لمناطق من اختيارك في جلسة 
تجمع بين الضغط بوتيرة معينة ومزيج من الزيوت لتخفيف 

التوتر واإلجهاد ومنح إحساس بالراحة واالسترخاء على الفور.

 تدليك بالكمادات العشبية التايالندية

380 درهًما | 30 دقيقة

 تدليك كالسيكي يعتمد على استخدام األعشاب لتسكين 
آالم المفاصل وتشنجات العضالت وآثار اإلجهاد والتهاب 

المفاصل. وتغمس الكمادات في الزيوت العالجية الدافئة 
وتستخدم لتدليك الجسم بالكامل. ويعمل هذا التدليك 

على تنشيط الدورة الدموية بشكل أفضل داخل المنطقة 
المصابة ويزيد من عملية التعّرق مما يساعد البشرة على 

التخلص من السموم.

حمام الحليب العطري - للفرد / لألزواج
للفرد: 330 درهًما | 30 دقيقة

لألزواج: 550 درهًما | 30 دقيقة

انغمس في حمام الحليب العطري الذي يحلق بجسمك 
وعقلك بعيًدا في حالة من التناغم والصفاء.

جناح الخصوصية 
200 درهم | 15 دقيقة •  380 درهًما | 30 دقيقة

استمتع باالسترخاء وأوقات من الخصوصية في أجنحة 
السبا لدينا.

Immunity Booster
Reduce Stress, Anxiety and promote Sleep 
Anti-ageing and Rejuvenation

تقوية المناعة
تقليل التوتر والقلق وتحسين النوم

مقاومة آثار التقدم في السن وتجديد الشباب



SPA ETIQUETTE

OPERATION HOURS
The Anantara Spa is open daily from 10.00 am to 11.00 pm. 24 hour service is available upon advance 
confirmation. Cancellation policy and additional charges apply for treatments booked outside of regular 
opening hours.

LOCATION
Anantara Spa is located in on the 3rd floor of the Anantara Eastern Mangroves Abu Dhabi Hotel.

RESERVATIONS
To ensure you secure the time you prefer we recommend booking in advance. Please dial 1146 or visit the spa, 
and one of our receptionists will be able to assist you.

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 your Anantara Spa treatment, we do require a minimum of 24 hours’ notice to 
avoid being charged 100% for your treatment time, alternatively a minimum of 4 hours’ to rebook without any 
charges. 

SPA ATTIRE AND VALUABLES
When you arrive for your treatments you will be provided with a spa robe and slippers as well as a locker to 
place your belongings. We recommend you leave all valuables in your room or suite as Anantara Spa, Eastern 
Mangroves does not assume 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 spa facilities. Kindly advise your therapist before your treatment commences. This 
will ensure your safety before having any treatments.

BEHAVIOUR
We do not tolerate any sexual harassment or aggressive behaviour towards our team members; any form of 
verbal, physical or sexual harassment will result in legal action.

GIFT VOUCHERS
Anantara Spa offers gift vouchers which are the ideal gift for that special someone. Our receptionists will 
gladly assist you with creating the perfect spa treatment gift. All gift vouchers must be presented at the time 
of the booking are non-refundable  and cannot be exchanged for cash value.

THE PRODUCTS
Anantara Spa offers a number of internationally respected brands. Your spa care professional will 
recommend the product range most suited to your specific requirements. Kindly note that products 
purchased are non-refundable.

To book your spa indulgence, please call +971 56 188 7658 
or easternmangroves_spa@anantara.com
spa.anantara.com

إيتيكيت وآداب السبا

ساعات العمل 
يفتح أنانتارا سبا أبوابه يومًيا من 10:00 صباًحا حتى 11:00 مساًء. وتتوفر خدماتنا على مدار الساعة عند تأكيد الحجز مسبًقا. 

وُتطبق سياسة اإللغاء وتحتسب رسوم إضافية على المعالجات المحجوزة خارج ساعات العمل المعتادة.

الموقع
يقع أنانتارا سبا في الطابق الثالث من فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا.

الحجوزات
لضمان حجز الوقت الذي ترغبونه، نوصيكم بالحجز مسبًقا. ويرجى االتصال على الرقم 1146 أو زيارة السبا، وسيكون أحد 

موظفي االستقبال على أتم االستعداد لمساعدتك.

الوصول إلى السبا
ننصحكم بالوصول قبل 15 دقيقة من الموعد المحدد لجلسة المعالجة. وسيتيح لكم ذلك تسجيل الوصول بسالسة، كما 
سيمنحكم فرصة لالسترخاء قبل بدء جلسة المعالجة. وقد يؤدي الوصول المتأخر عن الموعد المحدد إلى تقليص الوقت 

المخصص للجلسة العالجية. وال ُيسمح باستخدام الهواتف المحمولة أو التدخين داخل السبا في جميع األوقات.

سياسة اإللغاء
 عند الرغبة في إلغاء جلسة المعالجة بأنانتارا سبا، يلزم إبالغنا قبل 24 ساعة على األقل لتجنب فرض رسوم بنسبة ٪100 على 

وقت المعالجة، ويمكنك بداًل من ذلك إعادة الحجز قبل ما ال يقل عن 4 ساعات دون فرض أي رسوم.

مالبس السبا والمتعلقات الشخصية
عند وصولكم إلى السبا سنقدم لكم الرداء والنعال المخصصين للسبا، إضافة إلى خزانة لحفظ متعلقاتهم الشخصية. 

وننصح ضيوفنا بترك متعلقاتهم الثمينة داخل غرفهم أو أجنحتهم، حيث إن أنانتارا سبا في فندق القرم الشرقي ال 
يتحمل المسؤولية عن أي متعلقات مفقودة.

الظروف الصحية
إذا كنِت من السيدات الحوامل أو كانت لديك أي ظروف صحية سابقة أو أي نوع من الحساسية، فيرجى استشارة الطبيب 

قبل حجز أي من عالجات السبا أو استخدام أي من مرافق أنانتارا سبا. ويرجى إخبار المعالج قبل بدء العالج، فمن شأن ذلك أن 
يضمن سالمتك قبل تلقي أي عالجات.

السلوك
إننا ال نسمح بأية مضايقات جنسية أو أي سلوك عدائي على موظفينا، كما أن أي شكل من أشكال االعتداءات اللفظية أو 

الجسدية أو الجنسية من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد مرتكبه.

قسائم الهدايا
يمنحكم أنانتارا سبا قسائم هدايا يمكن تقديمها كهدية مثالية لشخص عزيز. ويسعد موظفو االستقبال لدينا 

مساعدتكم في اختيار هذه الهدية المثالية. ويلزم تقديم جميع قسائم الهدايا في وقت الحجز، وهي غير قابلة 
لالسترداد أو االستبدال بقيمة نقدية.

المنتجات
يقدم أنانتارا سبا مجموعة من العالمات التجارية العالمية ذائعة الصيت. وسيوصي أخصائي رعاية السبا بمجموعة 

المنتجات األكثر مالءمة لمتطلباتك الخاصة. ويرجى العلم أن المنتجات المشتراة غير قابلة لالسترداد.

لحجز موعد لالستمتاع بإحدى جلسات السـبا العالجية يرجى االتصال على الرقم 7658 188 56 971+
easternmangroves_spa@anantara.com أو عبر البريد اإللكتروني

spa.anantara.com



SIGNATURE EXPERIENCES 

Arabian Journey  1,900 4 hrs
Wishful Balance  1,400 2.5 hrs
Wellness Retreat  1,250 2.5 hrs
The Royal Treatment 1,150 2 hrs

COUPLES QUALITY TIME

Arabian Delight Experience 2,500 2.25 hrs 
Moonlight Romance  1,800 1.75 hrs 
Twilight Treasures 1,200 75

1,600 1.75 hrs 

HAMMAM RITUALS

Celebrations  From 2,040 60 
Turkish Traditions  580 45 
Royal Ottoman  680 60 
Moroccan Flavours  680 60 
Indigenous Experience 950 75 

1,150 105
A private hammam session in the main hammam can be 
experienced at an additional charge of AED 100 per person.

MASSAGE REMEDIES

Anantara Signature 630/830 60/90
Reviving Wellness 600/800 60/90 
Arabian Nights 600/800 60/90 
Thai Techniques 600/800 60/90
Tranquil Relaxation 600/800 60/90
Aroma Hot Stones 750 75
Reflexology  600 60
Mother Love 650 60

ANCIENT AYURVEDA 

Abhyanga Massage 630/830 60/90 
Kati Vasti Treatment 380 30 
Indian Head Massage 380 30
Chakra Healing  450 30   

ADVANCED SLIMMING MACHINE

Coolshapping 860/2,200 60/3hrs

BODY TREATMENTS 

Velvet Glow  630/899 60/90 
Desert Dreams 630/899 60/90
Lime & Ginger 630/899 60/90

FACIAL 

650/850 60/90 
 680/880 60/90 

Superfood Pro-Radiance 
Pro-Collagen Anti-Aging 
HydroPeptide Tailor-made 650/850 60/90 
HydroPeptide Ultimate Anti-Wrinkle  680/880 60/90 

ADVANCED SKINCARE MACHINE UPGRADES

Beau Idéal 80 20 
HydraCool 140 20 

ADDITIONAL TOUCHES

Eye & Lip Care 220 20 
Express Facial 420 30 
Re-Energise Scrub 380 30
Bespoke Relaxation Massage 380 30
Thai Herbal Compress Massage  380 30
Aromatic Milk Bath (Single) 330 30
Aromatic Milk Bath (Couple) 550 30
Suite Exclusivity  200/380 15/30

PRICELIST

All prices are in UAE dirham and are inclusive of all applicable 
service charges, local fees and VAT.

Anantara Spa, Eastern Mangroves, Sheikh Zayed Street, Abu Dhabi
Call +971 2 656 1146 | +971 56 188 7658 or email easternmangroves_spa@anantara.com

anantara.com

Duration
Minutes

Price 
AED

Duration
Minutes

Price 
AED

WELLNESS SYMBOLS
      Immunity Booster

      Reduce Stress, Anxiety and promote Sleep 

      Detoxification

      Anti-ageing and Rejuvenation

      Respiratory and Cardiovascular

      Wellness

قائمة األسعار

باقات السبا المميزة

4 ساعات  1900 رحلة في أجواء عربية  
ساعتان ونصف  1400 روعة التوازن   
ساعتان ونصف  1250 مالذ العناية الصحية 
ساعتان  1150 العناية الملكية  

وقت مميز لألزواج

2.25 ساعة  2500 البهجة والدالل في أجواء عربية  
1.75 ساعة   1800 رومانسية القمر   
75  1200 كنوز الشفق   
1.75 ساعة  1600

طقوس الحمام

60  2040 حمام المناسبات    
45  580 الحمام التركي التقليدي  
60  680 الحمام العثماني الملكي  
60  680 الحمام المغربي   
75  950 التحليق في عبق التاريخ   
105  1150

1. تنعم بجلسة خاصة في أحد الحمامات في الحمام األساسي بتكلفة إضافية قيمتها 100 درهًما إماراتًيا 
للشخص الواحد.

معالجات التدليك

90 / 60  830 / 630 تدليك أنانتارا المميز   
90 / 60  800 / 600 تدليك الحيوية النابضة   
90 / 60  800 / 600 تدليك الليالي العربية   
90 / 60  800 / 600 التدليك التايالندي   
90 / 60  800 / 600 تدليك االسترخاء الهادئ  
75  750 التدليك بالحجارة العطرية  
60  600 التدليك االنعكاسي   
60  650 تدليك أمهات المستقبل   

عالجات األيورفيدا القديمة

90 / 60  830 / 630 تدليك أبهيانغا   
30  380 معالجة كاتي فاستي  
30  380 التدليك الهندي للرأس   
30  450  معالجة شاكرا   

جهاز التنحيف المتطور

60 / 3 ساعات  2200 / 860 كول شايبنج   

جلسات العناية بالجسم

90 / 60  899 / 630 التألق المخملي   
90 / 60  899 / 630  أحالم الصحراء  
90 / 60  899 / 630 الليمون والزنجبيل 

معالجات الوجه

90 / 60  850 / 650 تغذية البشرة إلشراقة مبهرة من إيلميس 
90 / 60  880 / 680 برو كوالجين لمقاومة آثار التقدم في 

السن من إيلميس   
90 / 60  850 / 650 معالجة هيدروببتيد الخاصة 
90 / 60  880 / 680 معالجة هيدروببتيد لمقاومة قصوى 

للتجاعيد  

تحديثات أجهزة العناية بالبشرة المتطورة

20  80 »بيو آيديال« - الجمال المثالي  
20  140 هيدراكول

تحديثات أجهزة العناية بالبشرة المتطورة

20  220 العناية بالعينين والشفاه   
30  420 معالجة سريعة للوجه 
30  380 تقشير يجدد الحيوية والشباب 
30  380 تدليلك لالسترخاء حسب الرغبة 
30  380 تدليك بالكمادات العشبية التايالندية  
30  330 حمام الحليب العطري )للفرد( 
30  550 حمام الحليب العطري )لألزواج( 
30 / 15  380 / 200 جناح الخصوصية 

جميع األسعار هي بالدرهم اإلماراتي وتشمل رسوم الخدمة المطبقة
والرسوم المحلية والضرائب.

السعر
د. إ.

المدة
بالدقائق

السعر
د. إ.

المدة
بالدقائق

أنانتارا سبا، القرم الشرقي، شارع الشيخ زايد، أبوظبي
easternmangroves_spa@anantara.com  اتصل على الرقم 7685 188 56 971+  |  1146 656 2 971+ أو راسلنا عبر البريد اإللكتروني

anantara.com

رموز العناية بالصحة 

  تقوية المناعة

  تقليل التوتر والقلق وتحسين النوم

  تنقية الجسم من السموم والشوائب

  مقاومة آثار التقدم في السن وتجديد الشباب

  تعزيز وظائف الجهاز التنفسي والقلب واألوعية الدموية

  العناية بالصحة



Anantara Eastern Mangroves Abu Dhabi Hotel
P.O. Box 128555, Sheikh Zayed Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates 

call +971 2 656 1146 | +971 56 188 7658 or email easternmangroves_spa@anantara.com
anantara.com




