TREATMENT MENU

contents
ESPA at Yas Viceroy is a modern interpretation of Middle Eastern traditions: a chic,
urban spa emanating style and sophistication in a stunning location on Yas Marina.
This two-floor spa offers a sensory journey with tranquil spaces and unparalleled
treatment experiences for both men and women.
The exclusive female-only hammam provides a safe haven for women to
enjoy time-honoured rituals and relax; conversely, the Metronap pods, situated
in the men’s relaxation room, deliver the ultimate energy boost for gentlemen.
For the ultimate in luxury, discerning guests can experience the Yas Viceroy Private
Spa Suite, featuring a private hammam. And for those seeking cool, quiet and private
relaxation, the unique Majlis room with soothing lighting and sumptuous, oversized
cushions, is the perfect destination.
This contemporary spa brings togehther elements of traditional Arabian culture with
the very best in contemporary design to create the definitive indulgent experience.
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signature Treatments
These signature treatments begin with an in-depth consultation and a relaxing foot ritual using mineral sea
salts and essential oils.

The Yas Detox 											 2 Hours

This marine detox begins with body brushing and a refreshing spearmint and aloe body polish to invigorate.
Mineral-rich algae and essential oils of cypress, eucalyptus and grapefruit are smoothed onto the skin,
and the body is wrapped to encourage the elimination of toxins. A cool compress infused with English
peppermint invigorates the face, while a therapeutic scalp massage clears the mind. A detoxifying massage
follows, leaving the body cleansed and purified.

Sun Escape

										 2 Hours

A soothing and hydrating treatment for sun-exposed and sensitive skin to repair the effects of the Arabian
sun. A nourishing body envelopment using a cream mask rich in wild yam, renowned for its repairing and
skin conditioning properties, ensures the skin is calmed and cooled. A desensitising facial soothes the skin
with gentle cleansing, repairing essential oils and a deeply hydrating face mask to leave you feeling refreshed
and renewed.

Tension Soother

									 2 Hours

A perfect body treatment to relieve deep-seated tension and muscular stress. Skin brushing, exfoliation
and an ESPA facial cleanse begin the treatment. Vital energy points are then massaged using an
individually tailored blend of oils and hot volcanic stones to release tension and restore energy to
the body. A destressing and soothing head massage concludes this treatment to restore balance and
equilibrium.
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yas viceroy
private spa suite
The Yas Hotel Private Spa Suite is the ultimate in luxury, boasting full marina views to ensure a true haven
of serenity. Relax and spend time alone or with a friend or loved one in the privacy of your own suite.
This private spa suite features an exclusive single plinth hammam, a treatment room, a relaxation lounge, and
a Technogym Kinesis studio complete with an experiential shower, which includes colour therapy and a
private steam room. Here, you are invited to indulge in a holistic spa experience.
Direct access from the Yas Presidential Suite via a private elevator and the spa’s location on the Marina,
allows guests to arrive via yacht or helicopter, all designed to pamper the most discerning of guests.
Reservations for a minimum of two hours and up to a full day includes access to all spa areas. Prices are
available upon request.
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hammam rituals
for ladies
The Arabic word hammam means “to warm.” This exquisite, ladies-only double plinth hammam is a modern
interpretation of a time-honoured Middle Eastern tradition. Your journey begins with a preparation ritual
before you relax in an oasis of steam to soften the skin and soothe tired muscles. Progress to the heart of
the hammam on a warmed marble plinth for one of the following treatment experiences, including
traditional cleansing with warm water. Soak in a deep hot tub to release any remaining tension, then retreat
to the Majlis sensory room to cool down and unwind.

The Essential Hammam								

25 Minutes

The Classic Hammam									

50 Minutes

Journey through the hammam preparation and steam rituals before relaxing on the warmed marble
plinth for a vigorous and traditional body scrub using a kese (exfoliating mitt) and a cleansing with black
soap. The rich concentrated soap transforms into a therapeutic, silky lather when mixed with water and has
the unique ability to simultaneously exfoliate, moisturise, and cleanse the skin.

Experience the Essential Hammam and kese journey, enhanced with an invigorating body massage using
luxurious, velvety foam to soften the skin and awaken the senses.

The Ultimate Hammam 							

1 Hour 20 Minutes

The finest hammam experience for those who wish to experience total luxury. Begin with a journey through
the traditional hammam heat and water rituals, accompanied by the kese exfoliation with black soap. An
invigorating body massage with velvety foam softens the skin before an application of a full-body marine
algae mask. A deep conditioning treatment is applied to the hair, and the treatment concludes with a
relaxing bath to remove the body mask.
* Hammam rituals are available for men in the Yas Viceroy Private Spa Suite.
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facial focus
Oil Controller Facial 										

1 Hour

This total experience targets the classic areas of stress, including headaches, neck pain and shoulder
tension, and the effects these have on the skin. A stimulating deep cleansing back exfoliation is
followed by a powerful back massage using hot volcanic stones and aromatic oils to melt away
tension. A personalised ESPA facial with a stress relieving scalp massage completes this treatment.

Rehydrator Facial 										

1 Hour

Brightening Age Defier Facial						

Desensitiser Facial 										

1 Hour

All ESPA facials begin with a detailed consultation and an in-depth skin analysis using a Woods Lamp
to identify skin conditions not visible to the naked eye. This consultation allows your therapist to tailor
the treatment to your individual needs and recommend skin care products for your personal regime at
home. To achieve and maintain the ultimate in healthy, radiant skin we recommend facials once a month.

Advanced Back, Face and Scalp Treatment 					

2 Hours

1 Hour 30 Minutes

A luxurious facial treatment created especially to help combat the signs of aging and sun
damage. Special facial massage techniques for the delicate areas around the eyes, neck, lips
and jawline are combined with ESPA Super Active Products, rich in powerful antioxidants and
scientifically advanced natural ingredients to hydrate and protect the skin. The anti-aging benefits of this
treatment visibly improve the appearance of the skin, helping to minimise fine lines and wrinkles, and leave
the skin fresh and revitalised.

Instant Brightener Facial 									

1 Hour

Exposure to pollution, lack of sleep and stress can result in dull skin, lacking vitality and luminosity.
This revitalising facial treatment helps refresh tired skin, giving a noticeably brighter and naturally
radiant appearance. A special application of ESPA Super Active Skin Brightening Complex,
rich in natural AHAs and BHAs from Hawaiian algae and meadowsweet, helps to smooth, reduce
irregular pigmentation and brighten the skin to deliver instant results.

10

Ideal for oily, congested and problematic skin or those suffering from hormonal imbalance. This deep
cleansing facial helps to regulate oil secretions and refine open pores. Essential oils of tea tree and
white thyme, which are naturally decongesting and anti-inflammatory, are used to soothe and calm the
skin, encouraging a calmer and clearer complexion.

A nourishing and regenerating moisture boost for dry, dehydrated skin. Gentle cleansing and exfoliation
help the skin absorb, while replenishing face treatment oils and masks deeply moisturise and soothe the
complexion. This rehydrating facial leaves skin smooth, supple and nourished.

A comforting facial for sensitive, fragile skin prone to redness and irritation. Desensitising natural plant extracts
and calming aromatherapy oils, such as chamomile and benzoin, are used to gently cleanse, nourish and
hydrate fragile skin. This soothing facial helps to reduce skin sensitivity and minimise high-colour, leaving
skin calmed, nourished and comfortable.

Regenerating and Firming Eye Treatment 					

25 Minutes

Perfect for those that are concerned about the first signs of aging around the eyes. An effective firming
and hydrating treatment using products rich in seaweed extract, green tea and vitamin C, help to reduce the
appearance of fine lines and protect against the impact of the environment. This regenerating eye treatment
also helps relieve tension from eye-strain and computer headaches and is a luxurious addition to any ESPA
facial.
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for men
Fitness Massage 					

50 Minutes / 1 hour 20 minutes

A tailored massage using specific techniques to release deep-seated muscle tension. This firm massage
is ideal for men who enjoy deep massage pressure and require focus on particular areas of their body.
Advanced massage techniques and hot volcanic stones are used throughout this bespoke treatment to help
relieve tight muscles and improve muscle mobility.

Purifying Facial, Shoulder and Scalp Massage					

1 Hour

This facial works at a deep level to cleanse and hydrate the skin whilst easing any muscular tension. A
triple cleanse with hot towels soothes and softens the skin and facial hair to aid in clearing the complexion
and preventing blocked pores. A relaxing massage of the face, shoulders and scalp follows to release tight
muscles and tension, leaving you feeling totally destressed.

Deep Cleansing Back Treatment 							

50 Minutes

Muscle Reviver 									

40 Minutes

A soothing massage for muscular tension and problematic skin on the back, neck or shoulders. The back
is deep-cleansed, body brushed and exfoliated to help stimulate circulation and cell renewal, whilst marine
mud mask is applied to help calm and soothe the skin. Lower legs and feet receive a deeply relaxing
massage while the mask takes effect. The treatment ends with an aromatherapy massage to ease back
tension.

A condensed massage for those who suffer with tension-related headaches and neck strain. For the time
conscious, this deeply soothing back, face and stress releasing scalp massage is an ideal way to melt away
tension and relieve tight muscles.
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body massage
ESPA body treatments combine the best of ancient and modern techniques to release tension and leave
you feeling deeply relaxed and rebalanced. Experience the physical and emotional therapeutic benefits of
these advanced body treatments which are tailored to your specific needs.

Aromatherapy Massage				

50 Minutes / 1 Hour 20 Minutes

A therapeutic full-body massage using blends of essential oils personally selected for your needs. This
deeply relaxing and aromatic massage works along the pressure points of the body using slow massage
techniques and essential oils. The oils, known for their healing properties are inhaled and absorbed
through the skin to achieve your desired results.
Choose from the following:

Swedish Massage					

50 Minutes / 1 Hour 20 Minutes

Fitness Massage 					

50 Minutes / 1 Hour 20 Minutes

This traditional full-body massage uses invigorating movements and strong gliding strokes to promote
relaxation. It is an ideal introduction to massage and incorporates stimulating kneading pressures tailored
to help soothe tired muscles and leave you energised and revived.

A tailored massage using specific techniques to release deep seated muscle tension. This firm massage
is ideal for those who enjoy deep massage pressure and require focus on particular areas of their bodiies.
Advanced massage techniques and hot volcanic stones are used throughout this bespoke treatment to
help relieve tight muscles and improve muscle mobility.

Foot Reflex Therapy								

DETOXIFIER

50 Minutes

A relaxing and therapeutic foot massage to stimulate energy zones and pressure points in the feet, corresponding
to pressure points in the body. This gentle therapy encourages the body to naturally restore and maintain
its own healthy balance.

BODY TONER
DESTRESSER
MUSCLE WARMER
IMMUNE BOOSTER
ENERGY ENHANCER
JET LAG ELIMINATOR
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ultimate body
envelopments

specialty treatments

Body Envelopments										 1 Hour

Pre-Natal Treatment 							

This tailor-made experience includes lymphatic skin brushing, body exfoliation and a complete body wrap
of algae, marine mud or oshadi clay blended with essential oils to meet your specific needs. The wrap
is designed to comfortably raise body temperature and induce perspiration to help eliminate toxins and
increase the effects and absorption of the oils in the wrap. Ultimate tranquillity is achieved with a mind
calming Oriental head massage during the envelopment.
Choose from the following:

1 Hour 30 Minutes

A nurturing body treatment carefully designed for pregnant and nursing mothers to relax the body and
tone the skin during this very special time. This treatment begins with gentle body exfoliation and uses a
natural calendula-infused oil and advanced massage techniques on areas prone to tension and stress during
pregnancy. The massage is followed by the warm application of Deeply Nourishing Mask to the whole body,
including the bust and stomach. Then gently covered in warm linens, guests indulge in a relaxing scalp
massage. This luxurious treatment leaves your skin glowing, your spirit calm and the skin toned.

Anti Cellulite Hip and Thigh Treatment 						

DETOXIFIER

1 Hour

An effective massage targeting areas prone to cellulite, fluid retention and uneven skin textures. The body
is exfoliated by applying a special blend of seaweed, salt and oil, which is then removed using iced mitts to
help tone and firm the skin. A brisk and powerful detoxifying massage follows, stimulating the lymphatic
system to improve the appearance of the skin. Relevant reflex zones and pressure points on the feet are
activated to leave you feeling totally revitalised and refreshed.

BODY TONER
DESTRESSER
MUSCLE WARMER
IMMUNE BOOSTER

Deeply Relaxing Back Treatment 					

50 Minutes

Salt and Oil Scrub 								

25 Minutes

A relaxing massage to ease muscular tension and problematic skin on the back, neck and shoulders. The
back is body brushed and exfoliated to help stimulate circulation and cell renewal before deeply cleansing
Marine Mud is applied to help purify and calm the skin. Lower legs and feet receive a therapeutic massage
while the mask takes effect. Finally, an aromatherapy massage soothes away tension from the back.

ENERGY ENHANCER
JET LAG ELIMINATOR
SKIN HYDRATOR

This exceptional skin-softening body exfoliation combines sea salts with essential oils to leave your skin
nourished, smooth and supple. Perfect as a stand alone treatment or in preparation for an aromatherapy
massage.
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finishing touches
Luxury Manicure 									

55 Minutes

A relaxing arm, hand and nail treatment including a gentle skin refiner, cuticle work and a therapeutic
massage using aromatherapy oils and hot stones. Hands and nails are then treated to a warm envelopment
of paraffin wax to intensively nourish them. Nails are then painted to achieve a polished finish.

Luxury Pedicure 								

1 Hour 5 Minutes

A soothing foot, leg and nail treatment including gentle exfoliation, cuticle work and a relaxing massage
using essential oils and hot stones. The feet are enveloped in warm paraffin wax to soften, deeply nourish
and condition them. Toes are then painted to achieve a polished finish.

File and Poilsh 										

25 Minutes

A hand and nail treatment for those with little time. This treatment incorporates a nail file and shape, an
application of moisturiser and your chosen nail polish.
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yas viceroy
spa escaPes
ESPA at Yas Viceroy Spa Escapes include full use of the steam room, waiting lounges and relaxation areas.
We would like to encourage you to arrive at least 30 minutes prior to your treatment time in order to make
full use of the spa facilities. Escapes commence with a welcoming foot cleanse and rosehip exfoliation and
consultation to ensure the experience is individually tailored to your personal needs.

Stress Recovery 										
Be invigorated. Restore balance and energy to the mind, body and rejuvenate the skin.

3 Hours

Marine Mud Envelopment
Aromatherapy Body Massage (1 Hour)
Instant Brightener Facial

Marina Tranquility 								 2 Hours 30 Minutes
A calming, soothing experience designed specifically to achieve ultimate relaxation and tranquillity.
Salt and Oil Scrub
Aromatherapy Massage (1 Hour)
Intensive Facial or Men’s Purifying Facial, Shoulder and Scalp Massage

Fitness Tonic 											 2 Hours

Tension relieving and stress reducing, an experience that will leave the body refreshed and cleansed with
skin feeling smooth and revitalised.
Intensive Facial or Men`s Purifying Facial, Shoulder and Scalp Massage
Fitness Massage or Aromatherapy Massage (1 Hour)

Energy Recharge 										 2 Hours
Boost energy levels to prepare for a busy schedule with this energy boosting and revitalising experience.
Foot Reflex Therapy (1 Hour)
Aromatherapy Massage (1 Hour)
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how to spa
Opening Hours

Health Conditions

Arrival Time

Cancellation Policy

Spa Treatments

Pregnancy

Scheduling an Appointment

Homecare

Daily from 9am to 9pm. Treatment time daily from 10am to 9pm.

You are encrouaged to arrive at least 30 minutes prior to you appointment to enjoy the serenity of ESPA at
Yas Viceroy. Please be advised that late arrivals may result in a reduction of treatment time.

All treatments are available to guests staying at Yas Viceroy. For guests who are not staying at the hotel, all
treatments are avaialble, but the minimum treatment time is one hour. All bookings require a credit card as
guarantee.

To schedulre an appointment for the perfect treatment, please speak with our ESPA specialists, who will
recommend the perfect treatment for you. Hotel guests can call Service Plus by pressing “0” from their
room phone who will forward the call to spa reception. To ensure that your preferred time and treatment
are available, we advise booking in advance.

Kindly advise us of any health conditions, allergies or injure you may have when making your spa reservation.

Cancellation of treatment less than 6 hours prior to the reservation will result in a 50% charge. No show will
be charged 100%.

We have specially designed treatments for expectant and nursing mothers. Please advise the spa team
upon booking to allow us to guide your selection of the treaments that are most suitable for you during this
special time.

To continue your spa regimen and experience at home, all ESPA products used in the treatments are available
for purchase from the spa reception.

Prices

All prices are quoted in Arab Emirate Dirhams (AED).

Spa Etiquette

Our spa environment is one of relaxation and tranquility. Please respect all spa guests’ right to privacy and
serenity. To preserve this environment, ESPA at Yas Viceroy is a phone-, pager-, and smoke-free zone.
Guests staying at the hotel are invited to arrive at the spa wearing the robe and slippers provided in rooms.
ESPA at Yas Viceroy will provide robes, towels, slippers, shower caps and all amenities required for use
during yoru visit.
The minimum age requirement for access and treatments in 16 years.
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كيف تستمتع بخدمات إي سبا
ساعات الدوام

ً
ً
ً
مساء.
صباحا وحتى 10
مساء ،وأوقات العالج تبدأ من الساعة 10
صباحا وحتى 9
يوميا من الساعة 9
ً
ً

وقت الوصول

ندعوك للوصول قبل نصف ساعة من موعد الحجز الخاص بك لالستمتاع بأجواء السكون التي يوفرها منتجع إي سبا في
ً
ً
متأخرا قد يتسبب في تقليل وقت العالج المخصص لك.
علما بأن الحضور
فندق ياس ڤايسروي،

عالجات سبا

جميع العالجات متاحة للسادة الضيوف في فندق ياس ڤايسروي.
ً
أيضا للسادة غير الضيوف في فندق ياس ڤايسروي غير أن الحد األدنى لزمن العالج هو ساعة واحدة.
جميع العالجات متاحة
تتطلب جميع الحجوزات تقديم بطاقة ائتمان كضمان.

حجز موعد

لحجز موعد للعالج المناسب لك ،يرجى التحدث مع فريق إي سبا المتخصص لمعرفة العالجات األمثل بالنسبة لك .ويمكن
لضيوف الفندق االتصال بخدمة سرفيس بالس بالضغط على رقم ( )0على الهاتف الموجود بغرفهم الشخصية وسيتم
تمرير مكالمتك إلى قسم االستقبال بالمنتجع الصحي .ولضمان توافر وقت العالج ونوع العالج المفضلين لديك ،فإننا
ً
مسبقا.
نرجو من سيادتك حجز الموعد

قواعد اللباقة في المنتجع الصحي

يوفر لك المنتجع الصحي أجواء باعثة على االسترخاء والسكون ،لذا فإننا نرجو من سيادتك احترام كافة حقوق ضيوف
المنتجع فيما يتعلق بخصوصيتهم وراحتهم .ولتحقيق ذلك ،فإن منتجع إي سبا في فندق ياس ڤايسروي يعتبر منطقة ال
يسمح فيها باستخدام الهواتف المتحركة أو أجهزة النداء اآللي أو التدخين.
وأننا نطلب من كافة ضيوف الفندق لدى قدومهم إلى المنتجع الصحي ارتداء المالبس واألحذية المقدمة لهم في غرفهم
الخاصة.
وسيقوم منتجع إي سبا بتوفير المالبس والمناشف واألحذية وأغطية االستحمام وكافة المستلزمات الالزمة الستخدامها
ً
عاما.
أثناء زيارتك لنا .كما يجب أال تقل أعمار األشخاص الراغبين في االستمتاع بالخدمات التي يوفرها منتجع إي سبا عن 16

22

المشكالت الصحية

يرجى إخبارنا بأية مشاكل صحية أو إذا كنت تعاني من حساسية أو جروح قد تؤثر على خدمتك بالوجه األكمل عند حجز
الموعد العالجي الخاص بك.

سياسة اإللغاء

يتم خصم مبلغ  50درهم على طلبات إلغاء العالجات إذا لم يتم تقديم هذه الطلبات قبل  6ساعات من موعد العالج .كما
كامال في حالة عدم الحضور.
يتم خصم قيمة العالج
ً

الحمل

ً
خصيصا للسيدات الحوامل واألمهات المرضعات .يرجى إخطار فريق السبا عند حجز موعد حتى
لدينا عالجات مصممة
يتسنى لنا مساعدتك على اختيار العالجات األكثر مالئمة لك خالل هذه الفترة.

الرعاية المنزلية

الستكمال الحمية الغذائية والعالجات الخاصة بنا في المنزل ،يمكن الحصول على كافة المنتجات المستخدمة في منتجع
إي سبا من قسم االستقبال بالمنتجع.

األسعار

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي
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سبا إسكيبس فندق ياس ڤايسروي
يستطيع العمالء الراغبون في االستمتاع بالخدمات التي يقدمها منتجع إي سبا الصحي في سبا إسكيبس فندق ياس
ڤايسروي استخدام كافة المرافق بما في ذلك غرفة البخار وردهات االنتظار وأماكن االسترخاء .ونرجو من العمالء الكرام
الوصول إلى المكان المحدد قبل نصف ساعة من موعد العالج حتى يمكنكم االستفادة التامة من الخدمات التي نقدمها .تبدأ
ً
تعبيرا عن حفاوة االستقبال بما في ذلك تنظيف القدمين والتقشير
جلسات العالج في منتجع إي سبا بتقديم خدمات راقية
ً
خصيصا بما يالءم احتياجاتك
باستخدام ثمرة الزهرة إلى جانب االستشارات للتأكد من أن تجربتك معنا قد تم تصميمها
الشخصية.

 3ساعات

										
التعافي من اإلجهاد

ً
ً
وذهنيا وأعد النضارة والتألق إلى بشرتك
جسديا
تمتع بنبض الحيوية واستعد للتوازن والنشاط
غالف الطين البحري
مساج للجسم بالزيوت العطرية (ساعة واحدة)
عالج التنضير الفوري للوجه

										
مارينا ترانكويليتي
ً
خصيصا لتوفير أجواء فائقة من الهدوء والسكينة.
تجربة هادئة باعثة على االسترخاء صممت

ساعتين ونصف

التنظيف باألمالح والزيوت
التدليك بالزيوت العطرية (ساعة واحدة)
تدليك مكثف لتنقية الوجه والجسم وفروة الرأس للرجال

فيتنس تونيك											

ساعتان

ً
ً
رائعا باالنتعاش والحيوية وتترك بشرتك رطبة نضرة ومتجددة.
شعورا
تجربة مذهلة إلزالة التوتر وطرد اإلجهاد تمنح جسمك
تدليك مكثف لتنقية الوجه والجسم وفروة الرأس للرجال .تدليك للجسم وفروة الرأس
مساج اللياقة أو مساج الزيوت العطرية (ساعة واحدة)

												
شحن الطاقة

ً
تمهيدا ليوم عمل شاق بهذه التجربة المعززة للطاقة والمجددة للنشاط والحيوية.
زود جسمك بمزيد من الطاقة

عالج منعكسات القدم (ساعة واحدة)
مساج بالزيوت العطرية (ساعة واحدة)
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ساعتان

اللمسات األخيرة من إي سبا
										
المانيكيور الفاخر

 55دقيقة

لطيف لتنقية البشرة والعناية بالجلد المحيط
ٍ
عالج باعث على االسترخاء للذراعين واليدين واألظافر يشتمل على عالج
باألظافر إلى جانب تدليك عالجي باستخدام زيوت عطرية وأحجار ساخنة .وبعد ذلك يتم تغليف اليدين واألظافر في
ً
جيدا ،ثم يتم طالء األظافر إلضفاء لمسة جمالية ساحرة.
غالف دافئ من شمع البارافين لتغذيتهما

							
البديكيور الفاخر

ساعة وخمس دقائق

شامال أعمال التقشير والعناية بالجلد المحيط باألظافر إلى جانب تدليك
عالج فاخر لتلطيف القدمين والساقين واألظافر
ً
باعث على االسترخاء باستخدام زيوت أساسية وأحجار ساخنة .وبعد ذلك يتم تغليف القدمين في غالف دافئ من شمع
ً
جيدا ،ثم يتم طالء األظافر إلضفاء لمسة جمالية ساحرة
البارافين لتغذيتهما وترطيبهما

				

						
التشذيب والتلميع

 25دقيقة

عالج لليدين واألظافر خاص لمن ليس لديهن الوقت الكافي .يشتمل هذا العالج على تشذيب لألظافر ورسمها إلى
لديك.
ِ
فضال عن ملمع األظافر المفضل
جانب وضع كريم ترطيب
ً
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التغليف التام للجسم من إي سبا
تغليف الجسم										

العالجات الخاصة من إي سبا
ساعة واحدة

تشتمل هذه التجربة المخصصة حسب حاجة كل جسم على التنظيف اللمفاوي وتقشير البشرة وتغطية الجسم كله بالطحالب
ً
ً
سعيا إلى اتليبة احتياجاتك .يهدف هذا العالج إلى زيادة درجة حرارة الجسم بطريقة
ممزوجا بالزيوت الطبيعية
والطين البحري
باعثة على االسترخاء إلى جانب إثارة نقاط العرق بالجسم للمساعدة على طرد السموم وزيادة آثار الزيوت الكامنة في
عملية التغليف وامتصاصها .كما تشعر خالل عملية التغليف بمنتهى السكينة والهدوء من خالل التدليك الشرقي للرأس
المنعش والمريح للذهن.
اختر مما يلي:

									
عالجات ما قبل الوالدة

ساعة ونصف

		

ساعة واحدة

								
عالج االسترخاء العميق للظهر

 50دقيقة

			

 25دقيقة

ً
خصيصا للسيدات الحوامل واألمهات المرضعات لمساعدتهن على االسترخاء وإعادة
عالج لتغذية الجسم تم تصميمه
النشاط للجسم خالل هذه الفترة المميزة في حياتهن .يبدأ هذا العالج بعملية تقشير لطيفة للجسم واستخدام زيوت
اآلدريون الطبيعية إلى جانب أساليب التدليك المتطورة للمناطق المعرضة للتوتر أو اإلجهاد خالل فترة الحمل ،ثم يتم
شامال منطقتي الصدر والمعدة .وعقب تغطية الجسم بالكتان الدافئ ،يتم عمل
وضع قناع تغذية عميقة لكامل الجسم
ً
ً
تدليك لفروة الرأس باعث على االسترخاء ،مما يمنحك إحساسا باإلشراق والسكينة والحيوية.

					
عالج إزالة الدهون بالورك والفخذين

تدليك فعال يستهدف المناطق المعرضة لالمتالء بالدهون أو االحتفاظ بالسوائل أو األنسجة الجلدية غير المنتظمة.
يتم تقشير الجسم باستخدام مزيج خاص من األعشاب البحرية والملح والزيت وإزالتها باستخدام لوفة مثلجة للمساعدة
على تنعيم البشرة وتقويتها ،وبعد ذلك إخضاع الجسم لتدليك سريع وقوي إلزالة السمية مما يحفز الجهاز اللمفاوي
على تحسين مظهر البشرة .عالوة على ذلك ،يتم تحفيز مناطق االنعكاس ونقاط الضغط الهامة بالقدمين ليمنحك ذلك
ً
ً
رائعا باالنتعاش والحيوية.
شعورا

مزيل المواد السامة
ملطف الجسم
مزيل اإلجهاد
عالج تدفئة العضالت
مقوي المناعة
معزز الطاقة
مزيل الوهن واإلرهاق
مميه البشرة

تدليك باعث على االسترخاء لتخفيف التوتر العضلي والمشاكل الجلدية في منطقة الظهر والرقبة والجسم ،حيث يتم
تنظيف الجسم وتقشيره للمساعدة على تحفيز الدورة الدموية وتجديد الخاليا قبل وضع قناع الطين البحري لتنقية البشرة
وتلطيفها .كما يتم تدليك منطقة أسفل الساق والقدمين أثناء فترة وضع قناع الطين البحري .وفي الختام يمكنك إزالة
ً
بعيدا عن منطقة الظهر باستخدام التدليك بالزيوت العطرية الباعث على االسترخاء.
التوتر

					
عالج الفرك باألمالح والزيوت

يشمل هذا العالج المميز لتنعيم البشرة على أمالح بحرية وزيوت أساسية تجعل بشرتك رطبة ونضرة وحيوية .يعد هذا
ً
ً
عالجا يتم بشكل مستقل أو أثناء التحضير لعالج التدليك بالروائح العطرية.
مثاليا باعتباره
العالج
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مساجات الجسم لدى إي سبا

							
المساج السويدي

								
مساج اللياقة

تستخدم عالجات الجسم التي يقدمها إي سبا أفضل االبتكارات القديمة والحديثة إلزالة التوتر ومساعدتك على الشعور
باالسترخاء والتوازن .جرب المزايا العالجية التي تمنحها هذه العالجات المتطورة لكل من الجسم والمشاعر ،حيث تم
ً
خصيصا لتالءم احتياجاتك الخاصة.
تصميمها

								
التدليك بالروائح العطرية

 50دقيقة  /ساعة وثلث

ً
خصيصا لتالءم
دلل نفسك بلتدليك الكامل بالروائح العطرية باستخدام مزيج رائع من الزيوت األساسية التي تم تصميمها
احتياجاتك الشخصية .يعمل هذا العالج الباعث على االسترخاء على تدليك مراكز اإلجهاد بالجسم باستخدام أساليب تدليك
بطيئة الوتيرة إلى جانب استخدام الزيوت األساسية المعروفة بخصائصها العالجية التي يقوم الجسم بامتصاصها لتحقيق
أفضل النتائج.

		

 50دقيقة  /ساعة وثلث

مساج مخصص حسب الحاجة تستخدم فيه أساليب خاصة إلزالة التوترات العميقة من الجسم .يعد هذا المساج األساسي
ً
مثاليا للراغبين في االستمتاع بأساليب تدليك عميقة مع التركيز على بعض المناطق الخاصة بالجسم .كما تستخدم فيه
أساليب تدليك متطورة إلى جانب األحجار البركانية الساخنة لمساعدتك على استرخاء العضالت المشدودة وتحسين
حركتها.

								
عالج المنعكسات للقدمين

 50دقيقة

تدليك عالجي للقدم باعث على االسترخاء يعمل على تحفيز أماكن الطاقة ونقاط الضغط بالقدم المرتبطة بنقاط الضغط
في الجسم ،حيث يقوم هذا العالج بتشجيع الجسم على استعادة توازنه الطبيعي بطريقة طبيعية والحفاظ على هذا
التوازن.

اختر مما يلي:
مزيل المواد السامة
ملطف الجسم
مزيل اإلجهاد
عالج تدفئة العضالت
مقوي المناعة
معزز الطاقة
مزيل الوهن واإلرهاق
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 50دقيقة  /ساعة و  20دقيقة

يستخدم هذا المساج التقليدي لكامل الجسم حركات منعشة وسلسلة ضربات حركية نظامية لزيادة الشعور باالسترخاء.
يعد هذا العالج بداية مثالية لعملية التدليك ويشمل على حركات تدليك باعثة على الحيوية والنشاط تم تصميمها
ً
ً
ً
مفعما بالحيوية واالنتعاش.
شعورا
خصيصا من أجل المساعدة على راحة العضالت المجهدة ومنحك
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إي سبا للرجال
										
مساج اللياقة

 50دقيقة  /ساعة وثلث

						
مساج لتنقية الوجه والكتفين وفروة الرأس

ساعة واحدة

مساج يصمم حسب حاجتك الخاصة وتستخدم فيه أساليب خاصة إلزالة التوترات العميقة من الجسم .يعد هذا التدليك
ً
مثاليا للرجال الراغبين في االستمتاع بأساليب تدليك عميقة مع التركيز على بعض المناطق الخاصة بالجسم .كما
األساسي
يتم استخدام أساليب تدليك متطورة إلى جانب األحجار البركانية الساخنة خالل هذا العالج الخاص لمساعدتك على إراحة
العضالت المشدودة وتحسين حركتها.

يعمل هذا العالج الخاص بالوجه على مستوى عميق لتنظيف البشرة وترطيبها وإزالة أية توترات عضلية .تنظيف مضاعف
باستخدام األحجار البركانية لتنعيم البشرة وشعر الوجه وترطيبهما للمساعدة على تنظيف البشرة ومنع انسداد المسامات.
وبعد ذلك يتم عمل تدليك باعث على االسترخاء للوجه والجسم وفروة الرأس لتحرير العضالت المشدودة وإزالة التوتر مما
ً
ً
رائعا بالراحة واالسترخاء.
شعورا
يمنحك

									
عالج االسترخاء العميق للظهر

 50دقيقة

										
إنعاش العضالت

 40دقيقة

تدليك باعث على االسترخاء لتخفيف التوتر العضلي والمشاكل الجلدية في منطقة الظهر والرقبة والجسم ،حيث يتم
تنظيف الجسم وتقشيره للمساعدة على تحفيز الدورة الدموية وتجديد الخاليا قبل قناع وضع الطين البحري لتنقية البشرة
وتلطيفها .كما يتم تدليك منطقة أسفل الساق والقدمين أثناء فترة وضع قناع الطين البحري .وفي الختام يمكنك إزالة
ً
بعيدا عن منطقة الظهر باستخدام التدليك بالزيوت العطرية الباعثة على االسترخاء.
التوتر

تدليك مكثف ألولئك الذين يعانون من التوتر المصاحب لصداع الرأس والتواء الرقبة .وللراغبين في الحصول على عالج
ً
مثاليا للتخلص من التوتر وإراحة
مكثف ومن ال يملكون الكثير من الوقت ،يعد هذا العالج الخاص الباعث على االسترخاء
العضالت المشدودة.
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عالجات العناية المركزة بالوجه من إي سبا
تبدأ جميع عالجات الوجه في منتجع إي سبا بالخضوع الستشارات مفصلة وتحليل عميق للبشرة باستخدام مصباح
يعمل باألشعة فوق البنفسجية (مصباح وود) لتحديد مشاكل البشرة التي ال تراها العين المجردة ،مما يسمح لطبيبك
المعالج بوضع العالج المالئم الحتياجاتك الشخصية وتحديد منتجات العناية بالبشرة المناسبة لك الستخدامها أثناء
ممارسة نظام العالج الخاص بك في المنزل .ولتحقيق أفضل النتائج والحصول على بشرة صحية ومشرقة فنحن
ً
شهريا.
نوصي بإجراء عالجات الوجه مرة واحدةً

					
عالج التحكم في مستوى الدهون بالوجه

ساعة واحدة

تستهدف هذه التجربة الشاملة مناطق اإلجهاد التقليدية المسببة للصداع وألم الرقبة وتوتر الجسم وما لها من تأثير
ً
متبوعا بتدليك قوي لمنطقة الظهر باستخدام
على البشرة ،حيث يتم التنظيف العميق والمنعش لمنطقة الظهر
أحجار بركانية ساخنة وزيوت عطرية إلزالة التوتر .وويتوج هذه المعالجة عالج الوجه الخاص من إي سبا المصمم لتلبية
احتياجاتك الشخصية إلى جانب التدليك العميق إلزالة اإلجهاد من فروة الرأس.

							
عالج ترطيب الوجه

ساعة واحدة

العالج المتطور للظهر والوجه وفروة الرأس

				
عالج الوجه المنضر للبشرة والمقاوم لعالمات الشيخوخة

ساعة ونصف

عالج التنضير الفوري للوجه								

ساعة واحدة

ً
خصيصا لمساعدتك على مكافحة عالمات الشيخوخة وترميم البشرة
عالج شامل للوجه في منتهى الفخامة صمم
التالفة بسبب الشمس .وثمة أساليب تدليك خاصة للوجه للمناطق الحساسة حول العينين والرقبة والشفتين وخط
الفك باستخدام منتجات سوبر أكتيف من إي سبا والغنية بالمواد القوية المضادة لألكسدة والمكونات الطبيعية
ً
علميا لترطيب البشرة وحمايتها .عالوة على ذلك ،تفيد العوامل المكافحة للشيخوخة في هذا العالج
المتطورة
بصورة جلية في تحسين مظهر البشرة ومساعدتها على مكافحة الخطوط الناعمة والتجاعيد مما يضفي على البشرة
نضارة وحيوية.

عالج مثالي للبشرة الدهنية والمحتقنة والمزعجة أو لمن يعانون من عدم توازن الهرمونات لديهم .يساعد هذا العالج الخاص
بالتنظيف العميق للوجه على تنظيم اإلفرازات الدهنية وتطهير المسام المفتوحة وذلك باستخدام الزيوت األساسية مثل
زيت شجرة الشاي والزعتر األبيض – وكالهما يساعدان على منع احتقان البشرة وإزالة االلتهابات – وذلك لتنعيم البشرة
ً
إشراقا ونضارة.
وترطيبها والحصول على بشرة أكثر

عالج منعش ومرطب للبشرة الجافة أو المرهقة ،حيث يساعد تنظيف البشرة وتقشيرها بأسلوب لطيف ومريح على
امتصاص الزيوت ومكونات األقنعة المغذية للوجه لترطيب البشرة حتى أعماقها وإضفاء النعومة عليها ،مما يتركها طرية
كالحرير ونضرة كنور الصباح.

						
عالج تقليل حساسية الوجه

ساعة واحدة

عالج وجه لترطيب البشرة الحساسة أو الضعيفة المائلة إلى االحمرار أو المتهيجة ،حيث يتم استخدام خالصة البنات الطبيعية
المخففة للحساسية إلى جانب الزيوت العطرية المهدئة مثل زيت البابنوج وصمغ الجاوي لتنظيف البشرة الضعيفة وتغذيتها
وترطيبها .يساعد هذا العالج على تخفيف مدى حساسية البشرة وتقليل األلوان الباهتة بها مما يضفي على بشرتك الراحة
والنضارة والصحة.

									
مجدد ومقو للعينين
عالج
ّ

 25دقيقة

يتسبب التعرض للتلوث وقلة النوم واإلجهاد في الحصول على بشرة ميتة إلى جانب الشعور بقلة الحيوية واإلشراق.
ً
ً
ً
وتألقا ،
إشراقا
مظهرا أكثر
وسيساعدك هذا العالج المنعش الخاص بالوجه على إنعاش بشرتك المرهقة وإعطائك
حيث يعمل عالج التنضير الفوري للوجه– الغني بأحماض الفواكه وعناصر بوتيل هيدروكسي األنيسول المضادة
لألكسدة والمستخرجة من طحالب جزر الهاواي ونبات إكليل بوقيسي – على ترطيب البشرة وتنضيرها وتقليل
األلوان الباهتة بها للحصول على نتائج فورية مذهلة.

مثالي ألولئك المهتمين بالعالمات األولى للشيخوخة حول العينين .عالج فعال وقوي ومرطب للعينين باستخدام منتجات
غنية بخالصة األعشاب البحرية والشاي األخضر وفيتامين سي للمساعدة على تقليل مظهر الخطوط الرفيعة بالوجه وحمايته
من اآلثار البيئية الضارة .كما يساعد هذا العالج المجدد لنضارة العينين على إزالة التوتر الناتج عن إجهاد العينين والصداع
الناتج عند استخدام الحاسوب ،كما يمثل إضافة فخمة ألي من عالجات الوجه.
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طقوس حمامات إي سبا للسيدات
يعد هذا الحمام الممتاز المخصص للنساء ترجمة عصرية للتقاليد العريقة التي تشتهر بها منطقة الشرق األوسط .وفيه
تبدأ رحلتك بطقوس التحضير قبل االسترخاء في واحة بخار لتطليف البشرة وإراحة العضال المجهدة ،ويمكنك االستمتاع
شامال التنظيف التقليدي
بعد ذلك بحوض االستحمام الدافئ المبني من الرخام لقضاء إحدى التجارب العالجية التالية
ً
بالماء الدافئ .ثم اغمري جسمك في حوض استحمام عميق إلزالة التوترات لتعودي بعدها إلى غرفة المجلس الفياضة
باألحاسيس للتمتع بجوها اللطيف المنعش.

										
الحمام الرئيسي

 25دقيقة

			

 50دقيقة

رحلة رائعة تمر خاللها بمراحل التحضر للحمام إلى جانب طقوس التعرض للبخار قبل االسترخاء في حوض االستحمام
الدافئ المصنوع من الرخام لتنظيف جسمك بصورة تقليدية مفعمة بالحيوية باستخدام قفاز تقشير إلى جانب تنظيف
الجسم باستخدام الصابون األسود .وسيتحول هذا الصابون المركز الغني بالمواد الفعالة إلى رغوة عالجية وناعمة عند
مزجه بالماء كما أنه يتميز بقدرة خاصة على تقشير البشرة وترطيبها وتنظيفها في آن واحد.

						
الحمام التقليدي

مدعومة بالتدليك المنشط للجسم باستخدام رغوة فاخرة ناعمة
ً
استمتعي بتجربة الحمام التقليدي ورحلة تقشير الجسم
لتنعيم بشرتك وإثارة أحساسيك.

		
الحمام النهائي

		

			

ساعة ونصف

تجربة حمام فاخرة للراغبات في الحصول على أرقى تجارب الفخامة والرفاهية .ابدئي رحلتك من خالل طقوس الحمام
التقليدي إلى جانب تقشير الجسم باستخدام الصابون األسود ،ثم االستمتاع بالتدليك المنعش للجسم باستخدام الرغوة
كامال بقناع الطحالب البحرية .كما يمكنك االستمتاع بتجربة عالج الترطيب
الناعمة لتنعيم بشرتك قبل تغليف جسمك
ً
العميق للشعر إلى جانب حمام استرخاء إلزالة قناع الجسم * .طقوس الحمام متاحة للرجال في جناح السبا الخاص في فندق
ياس ڤايسروي.
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جناح السبا الخاص في
فندق ياس ڤايسروي
تعبير عن منتهى الفخامة والرفاهية ،فإطاللته الخالبة على
جناح السبا الخاص في فندق ياس ڤايسروي
ٌ
ً
ً
رائعا بمفرك أو مع أحد
وقتا
المرسى تضمن توفير أجواء حقيقة من الهدوء والسكينة .تمتع باالسترخاء واقض
أصدقائك أو أحبائك في أجواء خاصة في جناحك.
ً
ً
ً
خاصا وغرفة عالج وردهة استرخاء فسيحة إلى جانب أستوديو تكنوجيم
فرديا
حماما
يضم جناح السبا الخاص
كينيسيس المزود بدوش اختباري يشتمل على العالج باأللوان وغرفة بخار خاصة ،لتجد نفسك في رحلة من
الدالل والرفاهية عبر تجربة سبا شاملة ومتكاملة.
عالوة على ذلك ،يمكن للزوار الوصول إلى جناح السبا مباشرة عبر الجناح الرئاسي بفندق ياس ڤايسروي من
خالل مصعد خاص ،ويتيح موقع السبا على المرسى للزوار إمكانية الوصول إليه بواسطة اليخت أو طائرة
الهليكوبتر ،وكل ذلك مصمم لتدليل عمالئنا الكرام وتحقيق أقصى سبل الرفاهية لهم.
شامال الوصول إلى كافة
يستطيع العمالء حجز السبا لمدة تتراوح بين ساعتين كحد أدنى وحتى يوم كامل
ً
المناطق .األسعار متاحة عند الطلب.

6

العالجات الخاصة من إي سبا
تبدأ هذه العالجات الخاصة بمنتجع إي سبا باالستشارات الشاملة وطقوس استرخاء القدمين باستخدام األمالح البحرية
المعدنية والزيوت األساسية إلعادة الحيوية للقدمين.

										
ذا ياس ديتوكس

ساعتان

												
سن إسكيب

ساعتان

											
تينشن سووثر

ساعتان

يبدأ هذا العالج البحري بتنظيف الجسم باستخدام النعناع المنعش وتلميع الجسم بالصبار إلمداده بالنشاط والحيوية .توضع
الطحالب الغنية بالمعادن والزيوت األساسية مثل زيت السرو وزيت األوكالبتوس وزيت ليمون الجنة على البشرة ثم يتم
كامال لمساعدته على التخلص من السموم .كما تعمل الكمادات الباردة المنقوعة في النعناع اإلنجليزي
تغليف الجسم
ً
على إنعاش الوجه بينما يساعد التدليك العالجي لفروة الرأس على إضفاء حالة من الصفاء الذهني .ثم يتم تدليك الجسم
ً
ً
رائعا بالنقاوة واإلشراق.
شعورا
لتخليصه من السموم مما يمنحه

عالج لالسترخاء والترطيب للبشرة المعرضة للشمس أو البشرة الحساسة يعمل على إصالح آثار التعرض للشمس في
البلدان العربية .تغليف شامل لجميع أنحاء الجسم لترطيبه باستخدام قناع كريم غني بنبات اليام البري وهو نبات معروف
بخصائصه المساعدة على ترميم البشرة وترطيبها مما يحافظ عليها منتعشة ونضرة .كما يعمل العالج المضاد لحساسية
فضال عن قناع الوجه
الوجه على تلطيف البشرة بفضل احتوائه على زيوت أساسية ناعمة لتنظيف البشرة وترميمها
ً
المرطب للطبقات العميقة من البشرة مما يجعلها نضرة ومتجددة.

عالج مثالي للجسم يقوم بإزالة التوترات العميقة واإلجهاد العضلي .يبدأ العالج بتنظيف البشرة وتقشيرها وعالج الوجه
الخاص من إي سبا ،ثم يتم تدليك نقاط القوة الحيوية باستخدام مزيج خاص من الزيوت واألحجار البركانية الساخنة إلزالة
التوترات وإعادة الحيوية والطاقة للجسم .ويتوج هذا العالج بمساج للرأس إلزالة اإلجهاد وإعطاء شعور عميق بالراحة
مما يساعد على استعادة الحيوية والتوزان.

4

المحتويات
4

العالجات الخاصة من إي سبا

ذا ياس ديتوكس
سن إسكيب

المساج السويدي
مساج اللياقة
عالج المنعكسات للقدمين

تينشن سووثر
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جناح السبا الخاص في فندق ياس ڤايسروي
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طقوس حمامات إي سبا للسيدات

الحمام الرئيسي
الحمام التقليدي
الحمام النهائي

 10عالجات العناية المركزة بالوجه من إي سبا
العالج المتطور للظهر والوجه وفروة الرأس
عالج الوجه المنضر للبشرة والمقاوم لعالمات الشيخوخة
عالج التنضير الفوري للوجه
عالج التحكم في مستوى الدهون بالوجه
عالج ترطيب الوجه
عالج تقليل حساسية الوجه
مجدد ومقو للعينين
عالج
ّ

 16التغليف التام للجسم من إي سبا
والمريح للذهن.
اختر مما يلي:
مزيل المواد السامة
ملطف الجسم
مزيل اإلجهاد
عالج تدفئة العضالت
مقوي المناعة
معزز الطاقة
مزيل الوهن واإلرهاق
مميه البشرة

 17العالجات الخاصة من إي سبا
عالجات ما قبل الوالدة
عالج إزالة الدهون بالورك والفخذين
عالج االسترخاء العميق للظهر
عالج الفرك باألمالح والزيوت

 18اللمسات األخيرة من إي سبا
 12إي سبا للرجال

مساج اللياقة
مساج لتنقية الوجه والكتفين وفروة الرأس
عالج االسترخاء العميق للظهر
إنعاش العضالت

 14مساجات الجسم لدى إي سبا
التدليك بالروائح العطرية
اختر مما يلي:
مزيل المواد السامة
ملطف الجسم
مزيل اإلجهاد
عالج تدفئة العضالت
مقوي المناعة
معزز الطاقة
مزيل الوهن واإلرهاق

المانيكيور الفاخر
البديكيور الفاخر
التشذيب والتلميع

 21سبا إسكيبس فندق ياس ڤايسروي
التعافي من اإلجهاد
مارينا ترانكويليتي
فيتنس تونيك
شحن الطاقة

 22كيف تستمتع بخدمات إي سبا

يعد منتجع إي سبا الكائن في فندق ياس ڤايسروي ترجمة عصرية لتراث منطقة الشرق األوسط ،فهو
ّ
ي أنيق وعصري يعبر عن أرقى صور الحداثة والفخامة في موقع خالب على مرسى
عبارة عن ناد صح ٍ
ياس .يتكون هذا المنتجع من طابقين ويأخذك في رحلة ملهمة لألحاسيس بفضل أجوائه الهادئة
والخبرات العالجية الفريدة التي يوفرها لكل من النساء والرجال.
ً
ً
آمنا للنساء الراغبات في االستمتاع بأوقاتهن في طقوس عريقة
مالذا
ويوفر الحمام الخاص للنساء
تبعث على االسترخاء .وفي المقابل ،تحتوي غرفة االسترخاء الخاصة بالرجال على كراسي ”بترونابس“
التي توفر أفضل أساليب تعزيز الطاقة .أما بالنسبة ألرقى سبل الرفاهية والفخامة فيوفر جناح سبا
أجواء مثالية للعمالء ذوي الذوق الخاص .ولالسترخاء في أجواء باردة
الخاص في فندق ياس ڤايسروي
ً
المنعشة والهدوء والخصوصية ،يمكنك خوض تجربة غرفة المجلس ذات اإلضاءة المبهجة مع الوسائد
المريحة والفاخرة.
عالوة على ذلك ،يمزج هذا السبا العصري بين عناصر الثقافة العربية التقليدية وأرقى التصميمات
العصرية ليقدم تجربة دالل ورفاهية راقية تعبر عن فخامة منتجع إي سبا في فندق ياس ڤايسروي.

ESPA at YAS VICEROY
Located in the Marina Wing
+971-2-656-0862
epsa.spa@viceroyhotelsandresorts.com

سبا الكائن في فندق ياس ڤايسروي

الواقع في برج المارينا
+971-2-656-0862

epsa.spa@viceroyhotelsandresorts.com

viceroyhotelsandresorts.com/abudhabi

قائمة العالجات

