
menu of spa services



Nestled on the southeast coast of the Arabian Peninsula, Amara 
Spa embodies the natural treasures and culture of the United Arab 

Emirates and Arabia.

Located in idyllic surroundings on the banks of Dubai Creek 
near the world-famous Dubai Creek Golf Course, Amara is a true 

sanctuary of luxury and tranquillity.  A magnificent tribute to 
ancient Moorish palaces, the spa’s white exterior and royal blue 

domes offer a welcoming entrance to privacy and seclusion, where 
exotic rituals soothe, rejuvenate and stimulate the senses.

The spa is a unique place where the senses are awakened amid 
calm surroundings, scents of rare oils, captivating lush gardens 
and a tranquil swimming pool.  With its soft evening light cast 

by flickering candles and oil lanterns, Amara recalls the ancient 
mystique of “Arabian Nights”. 

Our concierge will customise guests’ experience using ancient 
healing philosophies dubbed Diamond, Emerald, Ruby and 

Sapphire.  These precious-jewel treatments — each with its own 
physical and spiritual benefits — are combined with the finest 

products, Arabian teas and authentic delicacies, ensuring a quality 
and personalised experience. 

Journeys begin with a refreshing rain shower in the private garden 
of a spacious spa suite.  Couples’ suites are also available for a 

shared spa experience.  Guests will then enjoy a rose petal hand-
and-foot ritual while drifting away on euphoric aromas of the 

Orient, having chosen personalised music from the music menu … 
and this is just the beginning.

يتربع نادي أمارا سبا على الشاطئ الجنوبي الشرقي  من شبه الجزيرة العربية ليقدم 
لرواده الكنوز الطبيعية لإلمارات العربية المتحدة وشبه الجزيرة العربية وإلحياء 

الحضارة الغنية لهذه المنطقة.

ُيعد نادي أمارا سبا مالذاً حقيقياً للرفاهية والسكينة بفضل موقعه المثالي على 
ضفاف خور دبي بالقرب من نادي خور دبي للجولف واليخوت. وهو إحياء رائع 
للقصور األندلسية القديمة بتلك الواجهات البيضاء والقبب الزرقاء التي تقدم مدخالً 

مرحبا يقود إلى هذا النادي الخاص المنعزل حيث الطقوس الفريدة  المصممة 
لتحفيز الحواس ومنح الهدوء واستعادة الحيوية.

المنتجع هو مكان فريد حيث تنشط الحواس باألجواء الهادئة ورائحة الزيوت النادرة 
والحدائق الجميلة اآلسرة وحوض السباحة الرائق. يذكرنا نادي آمارا سبا بأضواء 

شموعه الخافتة والفوانيس بحكايات ألف ليلة وليلة. 

تنطلق الرحلة مع موظفة االستقبال في أمارا التي تصمم لك تجربتك باستخدام 
فلسفات العالج القديمة القائمة على أحجار الماس والزمرد والياقوت والصفير، 
حيث تمنحك هذه األحجار الكريمة تجربة شخصية فريدة من نوعها، بما لها من 
ميزات مادية وروحية، مصحوبة مع أرقى المنتجات والشاي العربي والمأكوالت 

الشهية. 

ابدأ تجربتك بحمام مطري منعش في الحديقة الخاصة الملحقة بالجناح الفسيح 
الخاص بك في السبا. أو استمتع مع من تحب في أحد األجنحة المخصصة لفردين. 

دلل نفسك بطقوس بتالت الورد للعناية باليدين والقدمين. أطلق لروحك العنان 
مع عطور الشرق العابقة من حولك واختر الموسيقى التي ترغب سماعها من 

القائمة....وكل هذا ما هو إال البداية.





the essence of the experience
Surrender to the Amara experience with this fine collection of exquisite 
journeys, rituals and individual treatments, presented like rare gems.

These precious jewels work with the body to move, absorb, focus and 
diffuse energy.  
The gems’ rich colours and spiritual meanings will guide guests to the 
one most appropriate for the results they desire.

sapphire
Relax, De-Stress, Calm
Naturally initiates serenity, peace and harmony

ruby
Revitalize, Age-Defying, Protect
Regenerates and restores youthful vitality

emerald
Detoxify, Cleanse, Heal
Encourages physical cleansing and emotional healing

diamond
Energy, Clarity, Reviving
Promotes clarity and stabilises physical and emotional imbalance

جوهر تجربتك
ـــوس  ـــالت والطق ـــن الرح ـــة م ـــة الراقي ـــذه المجموع ـــالل ه ـــن خ ـــارا م ـــة أم ـــلم لتجرب استس

ـــادرة. ـــر ن ـــك كجواه ـــّدم ل ـــي تق ـــخصية الت ـــات الش ـــة والعالج الرائع

تتفاعـــل هـــذه األحجـــار الكريمـــة مـــع جســـدك فتعمـــل علـــى نقـــل وامتصـــاص وتركيـــز 
ـــارة  ـــك المخت ـــى جوهرت ـــة إل ـــا الروحي ـــة ودالاللته ـــا الثري ـــدك ألوانه ـــة. وترش ـــد الطاق وتبدي

ـــا. ـــب بتحقيقه ـــي ترغ ـــج الت والنتائ

الصفير
االسترخاء والقضاء على التوتر والهدوء والسكينة

يغمرك بشعور طبيعي عارم بالسكينة والسالم واالنسجام.

الياقوت
إعادة الحيوية والشباب الدائم والحماية 
يعيد إليك حيوية الشباب ويحافظ عليها.

الزمرد
إزالة الشوائب والتطهير والشفاء 

يزيد من الطهارة الجسدية والشفاء النفسي.

الماس
الطاقة والصفاء واالنتعاش 

يعزز صفاءك الداخلي ويمنحك التوازن الجسدي والعاطفي.



amara brands

natura bissé
As one of the world’s most exclusive brands, Natura Bissé is an innovative leader in 
the development of high-performance skincare products.

anne semonin
ُThis exclusive selection of spa products uses the vital forces of trace elements and 
essential oils containing marine and botanical active bases.  Unique serums and 
intensive complexes are customised for individual skin types to ensure optimal 
results.

aromatherapy associates
Experience the power of aromatherapy with hand-blended oils sourced from around 
the world.  Superior results are achieved through these products’ exceptional 
quality, purity and expert blending.

(anne semonin) آن سیموني
ھذه المجموعة الحصریة بأمارا سبا تستعمل القوى الحیویة للمعادن والزیوت األساسیة 

وتضیفھا إلى أساس فعال مصنوع من مكونات بحریة أو نباتیة. ُتستخدم السیرومات 
والكریمات المكثفة الفریدة من نوعھا التي تتناسب مع نوع كل بشرة لتحقیق أفضل النتائج.

مستحضرات أما را 

اختبروا قوة األروماثیرابي مع الزیوت الممزوجة بالید المستوردة من حول العالم. تتحقق 
النتائج المرجوة بفضل النوعیة والنقاوة االستثنائیة للزیوت ومزجھا على أیدي خبراء ماھرین.

تورا بیسیھ ھي أحد أشھر العالمات  الحصریة في العالم للعنایھ بالبشره والجسم والجمال، 
ورائدة االبتكار في مجال تطویر منتجات فعالة جداً للعنایة بالبشرة. 

(nature bissé) نتاورا بیسھ 

(aromatherapy associates) أروماثیرابي أسوشیت 





ceremonies of arabia

sapphire – amara herbal ceremony 2 hours
Redefining the word pampered, this signature ceremony will leave guests feeling 
as good as new.  This experience uses herbal compresses of ginger, cinnamon and 
camphor powder, which aid in easing muscle stiffness and inducing total body 
relaxation.  The massage is followed by a sea-salt-and-olive-oil scrub that polishes 
and cleanses the body.

ruby – spirit of arabia ceremony 2 hours
Feel like Arabian royalty while experiencing deep cleansing and relaxation using 
ancient techniques with a modern twist. This treatment uses Aleppo soap, the recipe 
for which dates back to eighth-century Syria. While in the rain shower, a kese mitt is 
used to slough away dead skin, leaving the body clean, refreshed and ready for a full 
body massage with Amara’s signature massage oil of frankincense, amber, myrrh and 
sandalwood. 

emerald – white sand body ceremony 2 hours
This ultimate exfoliating experience using white sand and aromatic oils will sweep 
away dead surface skin cells, leaving skin wonderfully soft, detoxified and youthfully 
radiant.  A wrap and a full body massage follow the exfoliation.

diamond – holistic ceremony  2 hours  
Smooth volcanic stones are warmed and used as an extension of the therapist’s 
hands. Revel in the comforting sensation as penetrating heat combines with 
powerful therapeutic essential oils to dissolve muscular stress and tension. 
Following by ancient ear candling therapy offers relief from sinusitis, headaches 
and excessive wax.

احتفاالت الجزيرة العربية
ساعتان  الصفير- احتفال األعشاب الخاص بآمارا 

sapphire – amara herbal ceremony 
هذا االحتفال الخاص بآمارا يستخدم كيس األعشاب المؤلف من جذور الزنجبيل والقرفة ومسحوق 
الكافور إلجراء التدليك الذي يساعد كثيًرا في تخفيف تصلب العضالت واسترخاء الجسم التام. يتبع 

ذلك فرك الجسم بملح البحر وزيت الزيتون لصقل وتنظيف الجسم كله.

ساعتان   الياقوت – احتفال الروح العربية 
ruby – spirit of arabia ceremory 

يستخدم هذا العالج الخاص بآمارا صابوناً حلبياً، يعود تاريخ وصفة صنعه إلى سوريا في القرن 
الثامن. وهذا الصابون مصنوع من زيت الزيتون والغار ويعتبر من أنقى وأقدم أنواع الصابون 

في العالم واأللطف على البشرة. تستخدم »قفازات تدليك« ودش مطري للتخلص من الجلد الميت، 
إلضفاء شعور بالنظافة واإلنعاش واالستعداد للتدليك الفاخر لكامل الجسم بزيت خاص بآمارا 

مركب من اللبان والعنبر والمر وخشب الصندل وهي مواد تزخر بها عطور الشرق الغنية.

ساعتان  الزمرد – تقشير الجسم بالرمل األبيض 
emerald - white sand body ceremony 

تقشير فعال للجسم بالرمل األبيض والزيوت العطرية إلزالة الخاليا الميتة من الجلد وإضفاء نعومة 
رائعة على البشرة وإزالة الشوائب واستعادة نضارة الشباب. يتبع ذلك قناعا وتدليكا لكامل الجسم. 

ساعتان   احتفالیھ شمولیھ للجسم
diamond - holistic ceremony 

حجار بركانیة ناعمة ُتسّخن وُتستخدم كامتداد لیَدي المعالج فتجعلك تشعر بإحساس عمیق بالراحة 
عندما تخترق حرارتھا الجسم لتعمل مع الزیوت العالجیة القویة على إزالة التوتر وتشنج العضال ت. 

یتبعھا عـــالج قدیـــم  لالذن فـــي إزالـــة آالم الجیـــوب األنفیـــة والصـــداع أو التخلـــص مـــن 
الشـــمع الزائـــد. تدلیـــك بالضغـــط علـــى نقـــاط محـــددة فـــي منطقـــة األذن والـــرأس والرقبـــة 

لتعزیـــز مفعـــول التنظیـــف.
A pressure-point massage of the ears, head and neck enhances the treatment’s 
cleansing effects

HyattRegencyDubai
Highlight

HyattRegencyDubai
Highlight

HyattRegencyDubai
Highlight



massages

sapphire
amara 60/90 minutes  
This deep, rhythmic massage features our signature massage oil — a sumptuous blend 
of frankincense, amber and sandalwood.  The oil is gently warmed, softening the skin 
and soothing the spirit amid rich perfumes of the East.

volcanic hot stone 90 minutes
Smooth volcanic stones are warmed and used as an extension of the therapist’s 
hands.  Revel in the comforting sensation as penetrating heat combines with powerful 
therapeutic essential oils to dissolve muscular stress and tension.

reflexology and indian head massage 75 minutes
Combining reflexology of the feet and an Indian head massage of the scalp and neck, 
this distinctive pressure-point massage will stimulate and recapture lost energy.

ruby 
botanical arabic massage 60/90 minutes  
Designed to give maximum healing.  This massage involves a signature sequence 
using firm, concentrated motions and a blend of Eastern and Western techniques that 
unravels tense muscles, refreshes tired minds and improves blood circulation. 
Lavender and hazelnut provide classic relaxation; apricot and grapefruit allow the 
body to detox; and orange blossom combats emotional fatigue. 

swedish 60/90 minutes
Relieves tired muscles, improves circulation and assists the body in eliminating 
toxins.  This classic massage promotes health and well being.

التدليك
الصفير

أمارا   90/60 دقيقة 
ُيستخدم في هذا التدليك اإليقاعي العميق زيت تدليك خاص بأمارا مكون من مزيج غني من البخور والعنبر 

والصندل. يّسخن الزيت قليال لمنح بشرتك النعومة ولغمر روحك بالسكينة بين عطور الشرق الساحرة.

90 دقيقة   حجر بركاني ساخن 
volcanic hot stone 

أحجار بركانية ناعمة ُتسّخن وُتستخدم كامتداد ليَدي المعالج فتجعلك تشعر بإحساس عميق 
بالراحة عندما تخترق حرارتها الجسم لتعمل مع الزيوت العالجية القوية على إزالة التوتر وتشنج 

العضالت. 

75 دقيقة  تدليك انعكاسي للقدمين وتدليك هندي للرأس     
reflexology and indian head massage  

يجمع هذا التدليك المميز بين التدليك االنعكاسي للقدمين بالضغط على نقاط محددة فيها والتدليك 
الهندي لفروة الرأس والعنق لتنشيط الجسم واستعادة الطاقة. 

الياقوت 
تدليك عربي بزيوت خالصة األعشاب      90/60 دقيقة 

botanical arabic massage 
مصمم لمنح أقصى درجات الراحة واالسترخاء. تستخدم فيه طريقة خاصة بأمارا تعتمد ضربات 

ثابتة ومركزة مع  مزيج من التقنيات الشرقية والعربية تريح العضالت المتشنجة والعقول المرهقة 
وتنشط الدورة الدموية.

الخزامى والبندق يساعدان على االسترخاء، أما المشمش والجريب فروت فيسمحان باسترخاء 
الجسم بينما تعمل أزهار البرتقال على محاربة اإلرهاق العاطفي.

تدليك سويدي  90/60 دقيقة 
swedish 

يريح العضالت المتعبة وينشط الدورة الدموية ويساعد الجسم على التخلص من السموم. يساعد 
هذا التدليك الكالسيكي على تحسين الصحة والشعور بالراحة الجسدية.



emerald
aroma-lymphatic massage 45/90 minutes 
This specific massage technique is designed to stimulate lymph flow to enhance health 
by draining away concentrations of water and toxins beneath the skin. 

diamond
thai 90 minutes
In this traditional Thai massage, the therapist uses hands and feet along with yoga 
stretches, compressions and gentle rocking.  Life force will be reawakened, leaving 
extraordinary flexibility and mobility.  Thai pyjamas provided.

deep tissue 60/90 minutes 
A vigorous massage that focuses on specific muscles and muscle groups, perfect for 
the active and athletic individual.  Deep manipulations relieve aches and discomfort 
and aid the natural healing process.

chiro golf massage 60/90 minutes
This exclusive and pioneering head-to-toe deep body massage is performed using 
golf balls and manoeuvres based on four pillars acting in synergy: relaxation, muscle 
preparation, therapeutic massage and flexibility enhancement.  It is ideal for soothing 
nerve pressure, eliminating stress and anxiety, relieving muscle tension and joint 
discomfort, improving flexibility and restoring physical and mental energy. 

التدليك
الزمرد

تدليك بالزيوت العطرية لتنشيط الدورة اللمفية     90/45 دقيقة 
aroma-lymphatic massage 

هـــذا التدليـــك بالتحديـــد مصمـــم لتنشـــيط دورة الســـوائل اللمفيـــة والمحافظـــة علـــى الصحـــة، مـــن خـــالل 
مســـاعدة الجســـم علـــى التخلـــص مـــن المـــاء والســـموم المركـــزة تحـــت الجلـــد.

الماس
تدليك تايلندي                                                     90 دقيقة 

thai 

يســـَتخِدم المعالـــج فـــي هـــذا التدليـــك التايلنـــدي التقليـــدي يديـــه وقدميـــه لتمديـــد الجســـم بحـــركات اليوغـــا 
والضغـــط والهـــز الخفيـــف. يســـاعد فـــي إعـــادة تنشـــيط قـــوة الحيـــاة فـــي داخلـــك ويعيـــد إليـــك مرونـــة وحركـــة 

ـــك. ـــاء التدلي ـــا أثن ـــة الرتدائه ـــس تايلندي ـــف مالب ـــدم للضي ـــتثنائية. تقَّ اس

تدليك عميق لألنسجة   90/60 دقيقة 
deep tissue  

تدليـــك قـــوي يركـــز علـــى مجموعـــه عضـــالت محـــددة، مثالـــي للرياضييـــن واألفـــراد النشـــطاء. تدليـــك 
عميـــق يزيـــل األلـــم والتشـــنج ويســـاعد فـــي عمليـــة الشـــفاء الطبيعـــي.

تدليك شيرو-جولف                                                      90/60 دقيقة 
chiro-golf massage 

يتم هذا التدليك العميق الحصري بأمارا من الرأس إلى أخمص القدمين باستخدام كريات الجولف وتقنيات 
ترتكز إلى أربعة مقومات تعمل بالتناغم معاً للمساعدة على االسترخاء وتحضير العضالت والتدليك العالجي 

وتحسين المرونة. وهو مثالي لتخفيف الضغط عن األعصاب والقضاء على تشنج العضالت وألم المفاصل 
وتحسين المرونة وإزالة اإلجهاد والقلق واستعادة الطاقة الجسدية والعقلية.



facials
sapphire
amara signature facial 90 minutes 
Starts with a 30-minute back, neck and shoulder massage with Amara signature massage 
oil to release tension.  A 60-minute facial follows, restoring skin balance and glow.

citrus vitamin essence facial 75 minutes
Give skin a boost of energy with 100% pure vitamin C.  This anti-oxidant treatment 
relieves sun-damaged skin and helps fight the signs of premature aging.  A reparative 
serum, which contains a high concentration of vitamin C, is formulated to improve 
appearance and stimulate collagen production to renew the skin’s firmness.

phyto-aromatic soothing 60 minutes 
This customised facial uses individually blended active plant serums, masques and 
intensive aromatic complexes combined with a specialised gentle massage to de-
stress the skin and reduce redness.

beautiful eyes add-on 25 minutes 

ruby
amara whitening facial 75 minutes
This facial treatment from Natura Bissé addresses skin pigmentations and is a 
revolutionary protocol that eliminates dark spots with extraordinary efficiency.  The 
effectiveness of this depigmentation method is based on three pillars — renewing, 
depigmenting and illuminating — delivering remarkably even tone and skin texture.

age-defying cryotherapy 60 minutes 
This unique facial incorporates firming and anti-inflammatory agents.  It introduces 
exclusive cryotherapy ice cubes, a new generation of neurocosmetics.  Active plant 
serums, masques, and aromatic complexes, combined with a specialised drainage 
massage, brilliantly restore instant youthfulness.

beautiful eyes add-on 25 minutes

عالجات الوجه
الصفير

تدليك الوجه                       90 دقيقة 
amara signature facial

ـــك  ـــع ذل ـــارا. يتب ـــت آم ـــتخدام زي ـــر باس ـــة التوت ـــة إلزال ـــدة 30 دقيق ـــق لم ـــن والعن ـــر والكتفي ـــك الظه ـــدأ بتدلي يب
ـــه. ـــه كل ـــق الوج ـــوازن البشـــرة ورون ـــتعادة ت ـــة الس ـــدة 60 دقيق ـــه لم ـــك الوج تدلي

عالج بروح الفيتامين سي        75 دقيقة  
citrus vitamin essence facial

امنـــح بشـــرتك جرعـــة منشـــطة مـــن فيتاميـــن ســـي النقـــي. يســـاعد هـــذا العـــالج المضـــاد لألكســـدة علـــى 
تخفيـــف األضـــرار الناجمـــة عـــن التعـــرض ألشـــعة الشـــمس ومكافحـــة عالمـــات الشـــيخوخة المبكـــرة. ســـيروم 
ترميمـــي يحتـــوي علـــى تركيـــز عـــاٍل مـــن فيتاميـــن ســـي لتحســـين المظهـــر وتنشـــيط إنتـــاج الكوالجيـــن 

ـــرة. ـــد البش ـــد وش وتجدي

عالج فيتو آروماتيك إلنعاش البشرة                                        60 دقيقة 
phyto-aromatic – soothing 

ـــات  ـــة والقناع ـــواد نباتي ـــن م ـــة م ـــيرومات المركب ـــن الس ـــدة م ـــواع عدي ـــاص أن ـــالج الخ ـــذا الع ـــي ه ـــتخدم ف ُتس
ـــرار.  ـــف االحم ـــه وتخفي ـــن الوج ـــان م ـــة االحتق ـــاص إلزال ـــف خ ـــاج خفي ـــع مس ـــة م ـــتحضرات المكثف والمس

25 دقيقة  مع عالج للعينين الجميلتين  

الياقوت
عالج آمارا لتبييض الوجه                                                       75 دقيقة

amara whitening facial
عـــالج عظيـــم للوجـــه مـــن ناتـــورا بيســـي يركـــز علـــى تصبغـــات الجلـــد وهـــو بروتوكـــول ثـــوري يزيـــل 
ـــع  ـــة البق ـــد وإزال ـــز: التجدي ـــالث ركائ ـــى ث ـــة إل ـــذه الطريق ـــة ه ـــتند فعالي ـــتثنائية. تس ـــاءة اس ـــوداء بكف ـــع الس البق

ـــرة.  ـــس البش ـــون وملم ـــين ل ـــع وتحس ـــة البق ـــي إزال ـــاعد ف ـــز، يس ـــذه الركائ ـــالل ه ـــرة. وخ ـــج البش وتوه

عالج سيرو- ثرابي الستعادة الشباب  60 دقيقـــة 
cryo-therapy age-defying    

يتضمـــن هـــذا العـــالج الفريـــد للوجـــه مركبـــات لشـــد البشـــرة وإزالـــة االحمـــرار. ُتســـتخدم فيـــه مكعبـــات الثلـــج 
ـــي تســـتهدف األعصـــاب، وســـيرومات  ـــل الت ـــد مـــن مســـتحضرات التجمي ـــل جدي »ســـيرو-ثيرابي«، وهـــي جي
مركبـــة مـــن مـــواد نباتيـــة، وأقنعـــه ومســـتحضرات معطـــرة مـــع مســـاج خـــاص للتخلـــص مـــن المـــاء والســـموم 

ـــى الفـــور.  ـــد واســـتعادة نضـــارة الشـــباب عل تحـــت الجل

مع عالج للعينين الجميلتين   25 دقيقة 



emerald
marine active purifying 90 minutes  
Ideal for oily and problematic skin, this deep-cleansing facial uses skin-clarifying 
algae and seaweed with gentle steam extractions.  A lymphatic drainage massage gently 
detoxifies and decongests to encourage a visibly clearer complexion.

oxygen fusion facial 75 minutes
A facial treatment for those showing evident signs of aging due to exposure to toxins 
and pollutants.  Big city goers, frequent flyers and smokers can benefit greatly from 
this treatment.  A deep oxygenation and breathing massage further decongests body 
and mind. 

beautiful eyes add-on 25 minutes

diamond
diamond life energy facial 105 minutes 
A complete facial ritual, for those seeking the most sophisticated anti-aging 
treatment, accompanied by a genuine cosmetic lift.  It maintains long-lasting 
hydration and improves elasticity and cutaneous tone.  Powered by anti-stress action, 
it returns natural brightness to the skin.

eyes only 45 minutes  

الزمرد
تنقية باألعشاب البحرية                                       ساعة ونصف 

marine active purifying  
ــه  ــتخدم فيـ ــاكل تسـ ــة للمشـ ــة وتلـــك المعرضـ ــة والبشـــرة الدهنيـ تنظيـــف عميـــق مثالـــي للبشـــرة المختلطـ
الطحالـــب واألعشـــاب البحريـــة التـــي تنقـــي البشـــرة مـــع البخـــار الســـتخالص فوائدهـــا. مســـاج منشـــط 
ـــد للمســـاعدة  ـــان تحـــت الجل ـــن االحتق ـــص م ـــة الشـــوائب والســـموم والتخل ـــى إزال ـــل عل ـــة يعم ـــدورة اللمفاوي لل

فـــي تنقيـــة البشـــرة.

عالج األوكسجين للوجه                                          75 دقيقة 
oxygen fusion facial 

ـــة  ـــواد المؤذي ـــرض للم ـــبب التع ـــيخوخة بس ـــات الش ـــم عالم ـــر عليه ـــدأت تظه ـــن ب ـــاص بالذي ـــه خ عـــالج للوج
ـــع هـــذا  ـــراً. يتب ـــن يســـافرون كثي ـــراد الذي ـــات. يمكـــن أن يســـتفيد مـــن هـــذا العـــالج ســـكان المـــدن واألف والملوث
ـــان مـــن الجســـم  ـــة االحتق ـــس مـــن أجـــل إزال ـــي وتحســـين التنف ـــد األوكســـجين النق ـــق لتزوي العـــالج مســـاج عمي

ـــل. والعق

25 دقيقة  مع عالج للعينين الجميلتين  

لماس ا
105 دقيقة عالج الماس لمكافحھ عالمات الشیخوخة        

diamond life energy facial
طقـــوس كاملـــة للوجـــھ لـــكل مـــن یرغـــب بأرقـــى عـــالج لمكافحـــة عالمـــات الشـــیخوخة، یترافـــق 

ـــن مرونـــة ولـــون البشـــرة. یقـــوى  ـــب  لمـــدة طویلـــة ویحسِّ مـــع شـــد تجمیلـــي حقیقـــي. ُیرطِّ
مفعولـــھ 

عالج مكثـــف للعینیـــن المتعبتیـــن والمرھقتیـــن والباھتتیـــن. ُیرطـــب المنطقـــة حـــول العینیـــن 
ویجعلھـــا تبـــدو ممتلئـــة. 

45 دقيقة للعینین فقط 
An intense eye treatment for tired, fatigued, dull-looking eyes.  After this treatment, 
eyes will feel moisturised, hydrated and plumper around the contour area. 



body treatments

sapphire
anti-stress back therapy treatment 45 minutes
Melt away muscle tension with this intensely warming mineral mud treatment for the 
back, neck and shoulders.  A back cleanse and massage are the prelude to this soothing 
therapy.  While lying on a bed of self-heating mud, legs and feet will receive a massage.  

ruby
body polish 45 minutes  
Choose from a coffee scrub, which leaves skin purified and residue-free; a C+C 
vitamin scrub, which hydrates and returns elasticity to skin; or a Dead Sea salt scrub 
which removes dead skin and improves body circulation.

emerald
ear candling 45 minutes 
This ancient therapy offers relief from sinusitis, headaches and excessive wax.  
A pressure-point massage of the ears, head and neck enhances the treatment’s 
cleansing effects.

diamond
enrich body scrub 45 minutes  
This intense body scrub of mineral salts, combined with pure coffee, frankincense 
and grapefruit oils, refines the dullest of skin, leaving it looking and feeling polished 
and silky smooth.

slimming body treatments

detoxifying spirulina wrap 60 minutes  
This powerful spirulina treatment commences with an aromatic body exfoliation 
to boost circulation and prepare the skin for an envelopment of detoxifying liquid 
seaweed.  This is a great treatment to kick-start metabolism and aid weight loss. 

anti-cellulite therapy 75 minutes 
Specialised treatment targeting areas of fluid retention, cellulite and uneven skin 
tone.  A stimulating massage works the legs and abdomen using a powerful body-
sculpting sea lotus extract, followed by a firming and detoxifying mask that will 
noticeably tone and tighten areas of concern.

عالجات الجسم
الصفير 

عالج للظهر يزيل اإلجهاد                                              45 دقيقـــة 
anti-stress back therapy treatment 

ـــن.  ـــة والكتفي ـــر والرقب ـــادن للظه ـــي بالمع ـــئ الغن ـــي الداف ـــالج الطين ـــذا الع ـــالت به ـــر العض ـــن توت ـــص م تخل
ـــا تكـــون  ـــن بينم ـــن والقدمي ـــكا للرجلي ـــه تدلي ـــر، يتبع ـــك الظه ـــف وتدلي ـــح للجســـم بتنظي ـــذا العـــالج المري ـــدأ ه يب

ـــئ.  ـــي داف ـــرير طين ـــى س ـــتلقياً عل مس

الياقوت
صقل الجسم                                                                      45 دقائق 

body polish 
يمكـــن االختيـــار بيـــن مســـتحضر تقشـــير القهـــوه الـــذي ينقـــي ويزيـــل الشـــوائب، أو مســـتحضر التقشـــير الـــذي 
ـــت الرائعـــه  ـــا أو أمـــالح البحـــر المي ـــب البشـــرة واســـتعادة مرونته ـــف لترطي ـــن ســـي مكث ـــى فيتامي ـــوي عل يحت

ـــه.  ـــه الدموي ـــف بشـــره الجســـم وتحســـين التروي لتنظي

الزمرد 
تشميع األذن                                               45 دقيقـــة 

ear candling 
ـــد.  ـــمع الزائ ـــن الش ـــص م ـــداع أو التخل ـــة والص ـــوب األنفي ـــة آالم الجي ـــي إزال ـــم ف ـــالج القدي ـــذا الع ـــاعد ه يس

ـــف. ـــول التنظي ـــز مفع ـــة لتعزي ـــرأس والرقب ـــة األذن وال ـــي منطق ـــددة ف ـــاط مح ـــى نق ـــط عل ـــك بالضغ تدلي

الماس
تقشير مكثف للجسم                                                  45 دقيقـــة 

enrich body scrub 
تقشـــير مكثـــف للجســـم غنـــي باألمـــالح المعدنيـــة مـــع القهـــوة النقيـــة واللبـــان وزيـــوت الجريـــب فـــروت 

إلعـــادة الرونـــق إلـــى البشـــرة الباهتـــة ومنحهـــا نعومـــة مخمليـــة وصفـــاء.

عالجات لتنحيف الجسم
قناع بطحالب السبيرولينا إلزالة السموم                                 60 دقيقة 

detoxifying spirulina wrap 
عـــالج قـــوي بطحالـــب البحـــر يبـــدأ بتقشـــير الجســـم بزيـــوت عطريـــة لتنشـــيط الـــدورة الدمويـــة وإعـــداد الجلـــد 
ـــي الجســـم  ـــة االســـتقالب ف ـــع لتنشـــيط عملي ـــه. عـــالج رائ ـــة الســـموم من ـــة ســـائلة إلزال ـــه بأعشـــاب بحري لتغليف

والمســـاعدة علـــى تخفيـــف الـــوزن.

عالج للسلوليت                                                        75 دقيقة 
anti-cellulite therapy 

عـــالج خـــاص يســـتهدف أماكـــن احتبـــاس الســـوائل والســـلوليت والبقـــع الداكنـــة. يبـــدأ بتدليـــك منشـــط للرجليـــن 
ومنطقـــة البطـــن باســـتخدام مســـتخلص زهـــرة اللوتـــس القـــوي لنحـــت الجســـم، يتبعـــه قنـــاع لشـــد الترهـــل 

ـــة. ـــد المناطـــق المرغوب ـــون وش ـــاء الل ـــى صف ـــاعد عل ـــموم يس ـــة الس وإزال



pure homme

sapphire
sculpturing facial 45 minutes 
Designed for men who require their face to be in top condition before critical 
professional or personal endeavours.  This treatment focuses on refreshing and 
recharging the face through exfoliation, returning its all-important glow of youth and 
confidence.

ruby
back sculpture 60 minutes 
The entire back area will be thoroughly cleansed, toned and exfoliated, with 
extractions taking place afterwards as needed.  An intensive shoulder and back 
massage is followed by the application of  sebum-balancing lotion.

emerald
men marine emersion facial 90 minutes 
Ideal for oily and problematic  men skin, this deep-cleansing facial uses skin-
clarifying algae and seaweed with gentle steam extractions. A lymphatic drainage 
massage gently detoxifies and decongests to encourage a visibly clearer complexion

diamond 
Hammam with Aleppo Soap 60 minutes 
This body polish treatment uses Aleppo soap, the recipe for which dates back to 
eighth-century Syria. While in the private rain shower of your treatment room, a kese 
mitt is used to slough away dead skin, leaving the body clean, refreshed and ready for 
deep relaxing head massage

للرجال فقط
الصفير

45 دقيقة   عالج نضارة الوجه 
sculpturing facial 

عالج للرجال الذين يريدون أن يبدو وجههم بأفضل مظهر قبل اجتماعات العمل أو المواعيد الشخصية 
الهامة. يركز هذا العالج على إنعاش وتغذية البشرة من خالل تقشير الوجه واستعادة نضارة الشباب والثقة 

بالنفس.

الياقوت
60 دقيقة  معالجة الظهر 

back sculpture   
تنظيف وانتعاش وتقشير لكامل منطقة لاظهر. إزالھ الشعر  غير المرغوب به اذا الزم االمر. يتبع ذلك 

تدليكا  للكتف والظھر ، وینتھي بكريم مرطب يساعد على توازا ن  اإلفرازات الدھنیھ.

 90 دقيقة 
زمرد

تنظیف عمیق بالطحالب البحریھ
men marine emersion facial 

 تنظیف عمیـــق مثالـــي للبشـــرة المختلطـــة والبشـــرة الدھنیـــة وتلـــك المعرضـــة للمشـــاكل تســـتخدم
 فیـــھ الطحالـــب واألعشـــاب البحریـــة التـــي تنقـــي البشـــرة مـــع البخـــار الســـتخالص فوائدھـــا.

 مســـاج منشـــط للـــدورة اللمفاویـــة یعمـــل علـــى إزالـــة الشـــوائب والســـموم والتخلـــص مـــن
 .االحتقـــان تحـــت الجلـــد للمســـاعدة فـــي تنقیـــة البشـــرة

.

60 دقيقة 
الماس

حمام بصابون الغار الطبیعي  
Hammam with Aleppo Soap

یستخدم ھذا العالج الخاص بآمارا صابوناً حلبیاً، یعود تاریخ وصفة صنعھ إلى سوریا في القرن الثامن. 
وھذا الصابون مصنوع من زیت الزیتون والغار ویعتبر من أنقى وأقدم أنواع الصابون في العالم 

واأللطف على البشرة. تستخدم «قفازات تدلیك» ودش مطري للتخلص من الجلد المیت، إلضفاء شعور 
بالنظافة واإلنعاش واالستعداد لتدلیك الرأس بزیت خاص بآمارا مركب من اللبان والعنبر والمر وخشب 

الصندل وھي مواد تزخر بھا عطور الشرق الغنیة.

HyattRegencyDubai
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amara packages 

ladies day out

Prices quoted are per person for groups of minimum 4 guests.

• Back Massage and Eye Treatment
• Dead Sea Salt Scrub and Indian Head Massage
• Amara Massage

amara couples’ journey 3 hours 
This is the ultimate package for couples tailor-made by Amara.  The journey 
commences with a delicate rose petal hand-and-foot ritual, which takes place in 
the comfort of a lavish private garden.  To increase the blood flow and reduce the 
appearance of cellulite, a unique coffee and cardamom scrub is performed, followed 
by a sandalwood and rosewater body wrap, which encourages skin cell growth and 
results in silky smooth skin. 

The experience continues with a massage that uses both Balinese and Hawaiian 
techniques, plus Amara’s signature oil.  The massage is concluded with a Thai body 
stretch, leaving couples utterly relaxed.  An ending aromatic facial cleanses, hydrates 
and refreshes.

Coffee and Cardamom Scrub  30 minutes
Sandalwood and Rosewater Body Wrap 30 minutes
Balinese Technique, Hawaiian Movement and Thai Stretch Massage 60 minutes

30 minutes 
Phyto-Aromatic Facial 
Relaxation on Private Terrace  

This journey is available for one or two guests.

عروض آمارا
ك تمضیھ الوقت مع صدیقات

ندعـــوك إلـــى تمضیـــة بعـــض الوقـــت الممتـــع مـــع صدیقاتـــك المقربـــات لالســـترخاء و الدالل  
وتبادل األحادیـــث!  ویشـــمل عالجـــاً فردیـــاً فاخـــراً مـــع غـــداء بجانـــب حـــوض الســـباحة.  او في 

حدائق المنتجع الصحي .یشـــمل العـــرض إمكانیـــة اســـتخدام حـــوض الســـباحة الخارجـــي ویتضمن 
البخـــار والســـونا والنـــادي الریاضـــي -اللیاقـــة البدنـــي- الجاكوزي في زوایاه وحمـــام 

األسعار ھي لشخص واحد لمجموعھ تضم 4  ضیوف على األق ل. 

عالج من اختیارك مدتھ ساعة واحدة مع وجبة طعام صحیة و تمضیة الیوم في نادي آمارا.

تدليك شيرو – جولف 
تدليك للظهر وعالج لمنطقة العينين

تقشير بأمالح البحر الميت  وتدليك هندي للرأس
تدليك أمارا

3 ساعات  رحلة األزواج في آمارا 
amara couple journey 

رحلة األزواج مصممة للتنشيط والمساعدة واالسترخاء بصحبة األحباء.

ـــت  ـــك أن ـــرفة. يمكن ـــك الخاصـــة المس ـــي حديقت ـــورد ف ـــع ال ـــن م ـــن والقدمي ـــك اليدي ـــوس تدلي ـــة بطق ـــدأ الرحل تب
ـــيط  ـــارك.  لتنش ـــن اختي ـــيقى م ـــماع موس ـــع س ـــواء الخاصـــة م ـــذه األج ـــتمتاع به ـــترخاء واالس ـــريكك االس وش
ـــن  ـــب م ـــه مّرك ـــن نوع ـــد م ـــتحضر فري ـــة بمس ـــم دقيق ـــرك الجس ـــيلوليت، ُيف ـــور الس ـــف ظه ـــدم وتخفي ـــق ال تدف
القهـــوة والهيـــل. ويتبـــع ذلـــك تغليـــف الجســـم بمســـتحضر مصنـــوع مـــن خشـــب الصنـــدل ومـــاء الـــورد  

ـــس.  ـــة الملم ـــة حريري ـــرة ناعم ـــى  بش ـــول عل ـــدة والحص ـــد الجدي ـــا الجل ـــو خالي ـــز نم ـــم لتحفي مصم
تســـتمر التجربـــة مـــع تدليـــك تســـتعمل  فيـــه تقنيـــات بالـــي وهـــاواي مـــع اســـتخدام زيـــت خـــاص بآمـــارا. 
وينتهـــي التدليـــك بتمديـــد تايالنـــدي للجســـم يجعلـــك تشـــعر براحـــة تامـــة. وأخيـــراً تنتهـــي هـــذه التجربـــة 
ـــه  ـــة الخارجي ـــة الغرف ـــه والشـــعور باالنتعـــاش واالســـترخاء بحديق ـــه وترطيب بمعالجـــة الوجـــه مـــن أجـــل تنظيف

ـــل. ـــجار النخي ـــاط بأش ـــبح المح ـــع بالمس ـــوم بالتمت ـــي الي ـــه باق ـــاعة،ثم تمضي ـــف س ـــدة نص ـــه لم الخاص

30 دقيقه فرك وتنظيف الجسم بالقهوه والهيل 
30 دقيقه تغليف ولف الجسم بماء الورد وخشب الصندل  
60 دقيقه هاواي،بالي ومساج تايلندي  
60 دقيقه عنايه بالبشره  
30 دقيقه االسترخاء بحديقه الغرفه 

يشمل مجموعة مختارة من  الماكوالت  الصحیھ لنادي آمارا الصحي 

لشخصين. يمكن حجز هذا العرض لشخص واحد ایضا  

Choice of one 60-minute treatment, along with spa cuisine and a day in the spa.
• Chiro Golf Massage

 •
•

Selection of Spa Wellness Cuisine 

Spend some quality time with close friends relaxing, indulging and catching up on all-
important gossip. which includes the luxury of an individual treatment along with lunch 
at the pool, plus use of the outdoor pool includes jacuzzi in its corners, steam bath, 
sauna and fitness centre.

60 minutes

• 
• 
• 



detox package 3 hours 
A warm detox massage leaves blood circulation stimulated, which is then followed by 
a sea salt scrub and detoxifying spirulina wrap designed to rid excess water retention.  
This experience ends with a purifying marine facial to deep clean and revitalise, 
leaving a natural glow.

Anti-Cellulite Massage 60 minutes
Sea Salt Scrub and Detoxifying Spirulina Wrap 45 minutes
Purifying Marine Facial 75 minutes

pampering mothers

mother-to-be package 90 minutes 
Starts with a 45-minute massage designed to relieve stress and tension.  Choose 
a back-and-neck massage, head massage or foot-and-leg massage using either 
nourishing rose oil, enriched oil or lavender-and-hazelnut oil.  A 45-minute booster 
facial, which is adapted based on skin type, hydrates, moisturises and improves skin 
texture while plumping fine lines.

Stress Release Massage 45 minutes
Booster Facial 45 minutes

Selection of Spa Cuisine 

pregnancy massage 60 minutes 
massage techniques tailored to the requirements of the mother-to-be, using 
specifically created massage oils that help prevent stretch marks, alleviate muscle 
tension, improve circulation and promote relaxation for mother and baby.

add-on treatments
Back Massage 25 minutes  
Foot Massage 25 minutes 
Head Massage 25 minutes  
Beautiful Eyes 25 minutes  

3 ساعات  عرض إزالة السموم من الجسم             
detox package

ـــر  ـــالح البح ـــيرا بأم ـــه تقش ـــة، ويتبع ـــدورة الدموي ـــط  ال ـــم ينش ـــي الجس ـــموم ف ـــن الس ـــص م ـــئ للتخل ـــك داف تدلي
ـــاء  ـــاس الم ـــن احتب ـــص م ـــموم ولتخل ـــة الس ـــر إلزال ـــب البح ـــن طحال ـــب م ـــتحضر مرك ـــم بمس ـــف الجس وتغلي
ـــا  ـــا عميًق ـــرة تنظيًف ـــف البش ـــى تنظي ـــاعد عل ـــه يس ـــة الوج ـــري لتنقي ـــالج بح ـــي بع ـــة تنته ـــذه التجرب ـــد. ه الزائ

ـــي.  ـــق الطبيع ـــا الرون ـــيطها ومنحه وتنش

مساج السلوليت  60 دقيقة 
تقشير بأمالح البحر وتغليف الجسم بمستحضر سبيرولينا إلزالة السموم  45 دقيقة 
عالج بحري لتنقية الوجه  75 دقيقة

تدليل األم الحامل

عرض األم الحامل    ساعة و30 دقيقة 
ـــة، أو  ـــر والرقب ـــك الظه ـــن تدلي ـــار بي ـــن االختي ـــر. يمك ـــاد والتوت ـــة اإلجه ـــة إلزال ـــه 45 دقيق ـــك مدت ـــدأ بتدلي يب
ـــك  ـــع ذل ـــدق. يتب ـــي أو زيـــت الخزامـــى والبن ـــن باســـتخدام زيـــت غن ـــن والرجلي ـــك القدمي ـــرأس أو تدلي ـــك ال تدلي
عالجـــا منشـــطا للوجـــه لمـــدة 45 دقيقـــة يتـــالءم مـــع نـــوع بشـــرتك لترطيـــب البشـــرة وتحســـين ملمســـها 

ـــة.  ـــوط الدقيق ـــة الخط وإزال

يشمل مجموعة مختارة من مأكوالت نادي آمارا سبا.

تدليك الحامل                                                     60 دقيقة 
ـــك خاصـــة تســـاعد  ـــوت تدلي ـــه زي ـــات األم الحامـــل، وُتســـتخدم في ـــك لتتناســـب مـــع متطلب ـــات التدلي تصمـــم تقني

ـــل. ـــة واســـترخاء األم والطف ـــدورة الدموي ـــة تشـــنج العضـــالت وتحســـين ال ـــع التشـــقق وإزال ـــى من عل

مع إضافة العالجات
تدليك الظهر    25 دقيقة 
تدليك القدمين   25 دقيقة 
تدليك اليدين    25 دقيقة 
تدليك العينين الجميلتين    25 دقيقة 



how to spa

spa hours
Amara is open daily from 9:00 am to 10:00 pm.

arrival
Please arrive at least 30 minutes before scheduled treatment times.  This will enable 
the enjoyment of Amara’s beautiful surroundings and facilities.

late arrival
Guests who arrive late to appointments will receive the best treatment possible within 
the remaining appointment time.  Full treatment costs apply.

cancellation policy
We require 12 hours’ notice for a cancellation, change or re-scheduling of any 
appointment.  Less than 12 hours’ notice or a no-show will incur full charges.

reservations
Advance bookings are always recommended to guarantee preferred treatment and 
time.  We cannot secure any spa treatments without a credit card or cash deposit.

medical concerns
Before booking any treatment, please notify a spa reservation associate about any 
physical ailments, allergies or disabilities, including any medications, as these may 
affect treatment.

spa attire
Modesty will be respected at all times.  Disposable underwear is available if desired.  
Loose clothing is provided for Thai massages, as are robes and slippers for comfort.  
Please bring personal bathing suit and gym clothing for using the swimming pool or 
fitness centre.

valuables
Amara Spa and Park Hyatt® Dubai cannot accept responsibility for any lost or stolen 
items.

mobile phones
As a courtesy to other guests, please switch off mobile phones or put them on silent 
mode at all times while in Amara Spa.

معلومات عامة

ساعات العمل في آمارا سبا
يرحب آمارا سبا بالزوار يوميا من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة مساًء.

موعد الوصول
ـــن  ـــن م ـــي تتمك ـــدء العـــالج ك ـــت المحـــدد لب ـــن الوق ـــل م ـــى األق ـــة عل ـــل 30 دقيق ـــرم بالحضـــور قب يرجـــى التك

ـــرة. ـــق المتوف ـــارا وبالمراف ـــة المحيطـــة بأم ـــن الجميل االســـتمتاع باألماك

الوصول المتأخر
ـــد.  ـــن الموع ـــي م ـــت المتبق ـــدود الوق ـــي ح ـــن ف ـــالج ممك ـــل ع ـــتحظى بأفض ـــراً، س ـــول متأخ ـــة الوص ـــي حال ف

ـــالج. ـــة الع ـــل تكلف ـــتتحمل كام وس

سياسة إلغاء الحجز
ـــد،  ـــن الموع ـــاعة م ـــل 12 س ـــده قب ـــره أو إعـــادة تحدي ـــد أو  تغيي ـــاء الموع ـــه بإلغ ـــبا إعالم ـــارا س ـــترط آم يش

ـــة. ـــل التكلف ـــل كام ـــل العمي ـــد، يتحم ـــي الموع ـــور ف ـــدم الحض ـــد أو ع ـــل الموع ـــاء قب ـــة اإللغ ـــي حال وف

الحجوزات
ـــك.  ـــب ل ـــت المناس ـــي الوق ـــل ف ـــك المفض ـــى عالج ـــك عل ـــن حصول ـــد م ـــز للتأك ـــراء الحج ـــا بإج ـــح دائًم ننص
ـــة.  ـــة نقدي ـــان أو دفع ـــة االئتم ـــاب بطاق ـــى حس ـــة عل ـــداع دفع ـــبا دون إي ـــي الس ـــالج ف ـــن الع ـــا أن نضم ال يمكنن

المشاكل الطبية
يرجـــى إعـــالم إدارة الحجـــز بالســـبا قبـــل حجـــز أي عـــالج، إذا كنـــت تشـــتكي مـــن أوجـــاع جســـدية أو 
ـــاه.  ـــذي تتلق ـــالج ال ـــى أســـلوب الع ـــك عل ـــر ذل ـــد يؤث ـــة، إذ ق ـــاول أي أدوي ـــت تتن ـــة، أو إذا كن ـــية أو إعاق حساس

مالبس السبا
ـــدم  ـــا. نق ـــت به ـــتعمال إذا رغب ـــد االس ـــى بع ـــة ُترم ـــس داخلي ـــا مالب ـــر لدين ـــا. تتوف ـــك دائم ـــنحترم خصوصيت س
لـــك مالبـــس فضفاضـــة للتدليـــك التايلنـــدي باإلضافـــة إلـــى روب وشبشـــب كـــي تشـــعر بالراحـــة. يرجـــى 
ـــادي  ـــباحة أو الن ـــوض الس ـــتخدام ح ـــت باس ـــة إذا رغب ـــس الرياضي ـــباحة والمالب ـــاس الس ـــك لب أن تحضـــر مع

ـــي.  الرياض

األشياء الثمينة
ال يتحمل نادي أمارا أية مسؤولية عن األغراض المفقودة أو المسروقة.

الهاتف الجوال
يرجى إغالق الهاتف الجوال أو تخفيض الصوت عند وجودك في أمارا لعدم إزعاج اآلخرين.



age requirement
All spa guests must be 16 years of age or older.

amara cuisine
Delight in our spa cuisine to ensure healthy well being.  Follow the same philosophies 
surrounding the jewels of Arabia when making selections.

wedding planner
In preparation for this special day, we would be delighted to create a personalised 
ritual to achieve customised results.  Guests can also choose from our prearranged 
packages.

couples’ suites
Enjoy treatments with a partner in one of Amara’s majestic couples’ suites, each of 
which has its own terrace, lounge area and private outdoor rain shower.

gift certificates and vouchers
Gift vouchers are available from Amara reception and can be personalised based on 
treatments or monetary value  and valid only for 6 months from the issued date. They 
are beautifully presented and make the perfect gift.  All treatments are available for 
both men and women.  All prices include municipality fees.

شروط العمر 
جميع ضيوف السبا يجب أن يكونوا بعمر16سنة وما فوق. 

مأكوالت أمارا
ــدة فـــي جواهـــر  ــفات المعتمـ ــع الفلسـ ــة علـــى صحتـــك. اتبـ ــارا للمحافظـ ــتمتع بمأكـــوالت أمـ اسـ

ــارك. ــي اختيـ ــادك فـ ــة إلرشـ ــرة العربيـ الجزيـ

تنظيم األعراس
عنـــد التحضيـــر ليـــوم زفافـــك، يســـرنا جـــدا أن نصمـــم لـــك حفلتـــك الخاصـــة لتحقيـــق كل مـــا 

ترغبيـــن بـــه أو يمكنـــك االختيـــار مـــن عروضنـــا.

األجنحة المخصصة لفردين 
اســـتمتع بالعـــالج مـــع مـــن تحـــب فـــي أحـــد أجنحـــة أمـــارا الفخمـــة المخصصـــة لفرديـــن، التـــي 

تضـــم شـــرفة خاصـــة، وصالـــة اســـتقبال وحمـــام مطـــري فـــي الحديقـــة الخاصـــة.

قسائم الهدايا
ـــا  ـــا إم ـــص قيمته ـــارا وتخصي ـــي أم ـــة االســـتقبال ف ـــا مـــن موظف ـــى قســـائم الهداي يمكـــن الحصـــول عل
ـــذه  ـــكل ه ـــراء. تش ـــخ الش ـــن تاري ـــط م ـــهر فق ـــده ٦ اش ـــه لم ـــالج وصالح ـــغ للع ـــدي أو كمبل ـــغ نق كمبل
ـــع  ـــمل جمي ـــاء. تش ـــال والنس ـــر للرج ـــة،  وتتوف ـــة المثالي ـــل -الهدي ـــكل جمي ـــة  بش ـــائم- الموضب القس

ـــة. ـــوم البلدي ـــعار الرس األس
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