
ARMANI/SPA COLLECTIONS

Each Spa Collection is complemented by Sequential Thermal 
Bathing, Swimming Pool and Relaxation Lounge experience.
ARMANI/SPA ESSENTIAL TOUCHES

25 minutes AED 340

ARMANI/SPA CLASSIC COLLECTIONS

50 minutes AED 550
80 minutes AED 735
100 minutes AED 900
125 minutes AED 1025
150 minutes AED 1225
Half Day – Body Massage, Facial, Body Scrub & Wrap, Spa Lunch AED 1950
Full Day  – Body Massage, Facial, Body Treatments of your choice,  
                    Manicure and Pedicure, SPA Lunch, SPA Dinner  AED 2980

ARMANI/SPA SIGNATURE COLLECTIONS

Crema Nera and Skin Minerals
30 minutes – Face or Back, Neck and Shoulders AED 390
60 minutes – Face or Body AED 650
90 minutes – Face & Body AED 910

ARMANI/SPA FINAL TOUCHES

Full service manicure or pedicure AED 500
Polish changing AED 200

Depilatory waxing, eyelashes extension, eyebrow shaping and threading is  
also available. Kindly ask Spa receptionist for beauty services price range.

ARMANI/SPA FITNESS

60 minutes – Personal Trainer AED 399
Armani Day Pass  AED  350
Armani SPA Membership (for unlimited year access) AED 15400

IN ROOM TREATMENT

Available upon request with double charges from the prices listed above.

Price includes municipal fee and 10% service charge.



مجموعة أرماني/سبا 
تشمل كل مجموعة عالجية في المنتجع على تجارب الحمام الحراري التسلسلي، حوض سباحة وردهة االسرتاحة.

اللمسات األساسية في أرماني/سبا 

درهم   ٣٤٠ ٢٥ دقيقة 

مجموعة أرماني/سبا الكالسيكية

درهم   ٥٥٠ ٥٠ دقيقة 
درهم   ٧٣٥ ٨٠ دقيقة 
درهم   ٩٠٠ ١٠٠ دقيقة 
درهم   ١٠٢٥ ١٢٥ دقيقة 
درهم   ١٢٢٥ ١٥٠ دقيقة 
درهم   ١٩٥٠ نصف يوم - تدليك الجسم، معالجة الوجه، تقشري الجسم ولفه، غداء في المنتجع 

 يوم كامل - تدليك الجسم، معالجة الوجه، اختيارك من احد عالجات الجسم،
درهم   ٢٩٨٠  مانيكور وباديكور، تقشري الجسم ولفه، غداء في المنتجع، عشاء في المنتجع 

مجموعة أرماني/سبا الممزية

منتجات كريما نريا والمعادن الخاصة بالبشرة
درهم   ٣٩٠ ٣٠ دقيقة - للوجه أو الظهر، الرقبة واألكتاف 
درهم  ٦٥٠ ٦٠ دقيقة - للوجه أو الجسم 
درهم   ٩١٠ ٩٠ دقيقة - للوجه والجسم 

 اللمسات النهائية في أرماني/سبا

درهم    ٥٠٠ خدمة مانيكور وباديكور كاملة 
درهم  ٢٠٠ تغيري طالء األظافر 

 تتوفر أيضا خدمات إزالة الشعر بالشمع، إطالة الرموش، تشكيل الحواجب وإزالة الشعر الزائد 
 منها. يرجى طلب قائمة األسعار الخاصة بمنتجات العناية بالجمال من قبل مكتب االستقبال.

اللياقة البدنية في أرماني/سبا

درهم   ٣٩٩ ٦٠ دقيقة - مدرب شخصي 
درهم    ٣٥٠ استعمال ليوم واحد في أرماني 
درهم   ١٥٤٠٠ عضوية أرماني سبا )الستعمال غري محدود لمدة سنة واحدة( 

العالجات في الغرف

تتوفر العالجات داخل الغرف حسب الطلب برسوم مضاعفة عن األسعار المدرجة أعاله.
تشمل األسعار رسوم البلدية ١٠٪ من رسوم الخدمة.


