Just for Men at Saray Spa
Renew for the journey ahead.

Celebrating winning the global award for Best Male Spa at
the World Luxury Spa Awards 2017, Saray Spa has designed
a new menu featuring seven reinvigorating treatments
tailored to the concerns of the modern man. It includes a
range of massages, scrubs and facials for professionals on the
go, executives looking to de-stress, sports enthusiasts and
athletes, and those simply wanting to press re-boot or look
their best for an upcoming occasion.
With treatments beginning at AED 330 and ranging from
30 to 90 minutes, men can select between the Alpha Male
Energy Booster, Gentlemen’s Retreat, Executive Indulgence,
Energy Reform, Men’s Executive Massage, Fast and Furious
or a Skin Purifying Facial.
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*T&Cs apply. Spa opening hours are daily, 9am to 11pm. Indulge in additional
facilities such as Swedish Dry Sauna, Steam Sauna, Circulation Shower, Jacuzzi
and a relaxation lounge.

للرجال فقط في سراي سبا
جــددوا نشــاطكم لرحلتكــم المقبلــة.

احتفا ً
ال بفوزه بجائزة عالمية عن فئة ’أفضل سبا للرجال‘ في
حفل جوائز ’وورلد الكجري سبا  ،‘2017يقدم ’سراي سبا‘ قائمة
عروض تتضمن سبعة عالجات لتجديد النشاط صممت خصيص ًا
لتلبي متطلبات رجل اليوم العصري .تتضمن القائمة مجموعة
من المساجات وعالجات التقشير وعالجات الوجه للرجال والمدراء
الباحثين عن التخلص من التوتر باإلضافة إلى محبي الرياضة
والرياضيين وكل رجل يرغب بتجديد نشاطه والحصول على مظهر
أنيق استعداداً لمناسبة مقبلة.
تبدأ أسعار العالجات من  330درهم إماراتي وتتراوح مدة الجلسات
بين  30و 90دقيقة ،ويمكن للرجال االختيار بين باقات ’ألفا ميل
لتعزيز الطاقة‘ أو ’مالذ الرجل األنيق‘ أو ’باقة االسترخاء لرجال
األعمال‘ أو ’تجديد النشاط‘ أو ’مساج كبار الشخصيات للرجال‘ أو
’فاست أند فيورفيوس‘ أو ’عالج تنقية بشرة الوجه‘.
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*تنطبق األحكام والشروط .يفتح السبا يومي ًا بين الساعة  9صباح ًا و 11مسا ًء .استمتع
بالمرافق اإلضافية كالساونا السويدية الجافة وساونا البخار وحمام تنشيط الدورة
الدموية والجاكوزي وردهة االسترخاء.

