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برنامج كالسيك

االقامة تشمل 
< االقامة يف الفندق

< ثالثة وجبات يومياً عىل شكل بوفيه مفتوح

< x1 االستشارة الطبية األّولية مبا يف ذلك تخطيط القلب
< x1 إعداد برنامج عالجي فردي

< مراجعة الطبيب مرة يف األسبوع

< 3 جلسات عالجية باليوم

< دخول مجاين للمسبح و قسم السبا الطبيعي
< رضيبة املصحات لفرتة اإلقامة

< موقف للسيارة

السعر للشخص الواحد لليلة واحدة

ثالث وجبات يوميا  -  3 جلسات عالجية يف اليوم

برنامج لعالج مشاكل الجهاز الحريك الخفيفة. الربنامج يبدأ بفحص طبّي وتخطيط القلب.

الحد األدىن لإلقامة 7 ليايل.

3/31 - 1/2
12/21 - 11/1

6/30 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 7/1
12/31 - 12/22

145 يورو135 يورو125 يوروغرفة مزدوجة

167 يورو157 يورو147 يوروغرفة مفردة

192 يورو182 يورو172 يوروسويت

235 يورو225 يورو215 يوروسويت لشخص واحد

137 يورو127 يورو117 يورورسير اضايف
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برنامج كومفورت 

االقامة تشمل 
< االقامة يف الفندق

< ثالثة وجبات يومياً عىل شكل بوفيه مفتوح

< x1 اإلستشارة الطبية األولية مبا يف ذلك تخطيط القلب
< x1 فحوص الدم البيوكيميائية

< x1 اعداد برنامج عالجي فردي
< مراجعة الطبيب مرة يف األسبوع

السعر للشخص الواحد لليلة واحدة )7 - 20 ليلة(

السعر للشخص الواحد لليلة واحدة )21 ليلة وأكرث(

ثالث وجبات يوميا  -  4 جلسات عالجية يف اليوم

برنامج فّعال لعالج مشاكل الجهاز الحريك. خالفاً عن برنامج كالسيك فإنه يركّز عىل العالج بشكل أكرب ويشمل الفحوص املخربية 

األساسية.

الحد األدىن لإلقامة 7 ليايل.

3/31 - 1/2
12/21 - 11/1

6/30 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 7/1
12/31 - 12/22

185 يورو175 يورو165 يوروغرفة مزدوجة

207 يورو197 يورو187 يوروغرفة مفردة

232 يورو222 يورو212 يوروسويت

275 يورو265 يورو255 يوروسويت لشخص واحد

177 يورو167 يورو157 يورورسير اضايف

3/31 - 1/2
12/21 - 11/1

6/30 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 7/1
12/31 - 12/22

175 يورو165 يورو160 يوروغرفة مزدوجة

197 يورو187 يورو182 يوروغرفة مفردة

222 يورو212 يورو207 يوروسويت

265 يورو255 يورو250 يوروسويت لشخص واحد

167 يورو157 يورو152 يورورسير اضايف

< 4 جلسات عالجية باليوم

< دخول مجاين للمسبح و قسم السبا الطبيعي
< انرتنت يف الغرفة مجاين

< خصم 50 % عىل خدمات اليك والغسيل
< رضيبة املصحات لفرتة االقامة

< موقف للسيارة
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الربنامج املكثف )انتنسيف( 

االقامة تشمل 
< االقامة يف الفندق

< ثالثة وجبات يوميا عىل شكل بوفيه مفتوح

< x1 االستشارة الطبية األولية مبا يف ذلك 
  تخطيط القلب

< x1 فحوص الدم البيوكيميائية
< x1 اعداد برنامج عالجي فردي

< مراجعة الطبيب مرة يف األسبوع
< 5 جلسات عالجية باليوم

< دخول مجاين للمسبح و قسم السبا الطبيعي
< انرتنت يف الغرفة مجاين

< خصم 50 % عىل خدمات اليك والغسيل
< رضيبة املصحات لفرتة االقامة

< موقف للسيارة

السعر للشخص الواحد لليلة واحدة )7 - 20 ليلة(

السعر للشخص الواحد لليلة واحدة )21 ليلة وأكرث(

ثالث وجبات يوميا  -  5 جلسات عالجية يف اليوم

ــة  ــة يومي ــة شــخصية مكثّف ــة  ويحتاجــون لعناي ــون مشــاكل يف الحرك ــن يواجه ــج انتنســيف للمــرىض الذي ــم برنام ــم تصمي ت
مــن أخصــايئ اعــادة التأهيــل. ويشــمل الربنامــج مجموعــة واســعة مــن الجلســات العالجيــة يتــم تحديدهــا مــن قبــل الطبيــب 
بعــد فحــص شــامل للمريــض. مــن املتوقــع التحّســن يف حركــة األجــزاء املتــررة و تخفيــف األمل خــالل 3 - 4 أســابيع وتحســن 

التقلصــات والتشــنجات يف األطــراف والعمــود الفقــري.

الحد األدىن لإلقامة 7 ليايل.

3/31 - 1/2
12/21 - 11/1

6/30 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 7/1
12/31 - 12/22

215 يورو205 يورو195 يوروغرفة مزدوجة

237 يورو227 يورو217 يوروغرفة مفردة

262 يورو252 يورو242 يوروسويت

305 يورو295 يورو285 يوروسويت لشخص واحد

207 يورو197 يورو187 يورورسير اضايف

3/31 - 1/2
12/21 - 11/1

6/30 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 7/1
12/31 - 12/22

205 يورو195 يورو190 يوروغرفة مزدوجة

227 يورو217 يورو212 يوروغرفة مفردة

252 يورو242 يورو237 يوروسويت

295 يورو285 يورو280 يوروسويت لشخص واحد

197 يورو187 يورو182 يورورسير اضايف
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برنامج سلِم لتخفيف الوزن 

الربنامج يتكون من ثالثة مبادئ أساسية: 

1 - فحوص وتحاليل دقيقة من قبل أخصائين
حيــث يتــم يف بدايــة الربنامــج فحــص العميــل مــن الطبيــب ومــن أخصــايئ التغذيــة ويتــم عمــل تحليــل دم وتحليــل بجهــاز 

ان بــودي 
)In Body( وتخطيــط القلــب وعــىل ضــوء ذلــك يتــم وضــع الربنامــج. ويبقــى العميــل تحــت مراقبــة األخصائيــن طــوال فــرتة 

اقامتــه.

2 -  أنشطة تؤدي اىل تخفيف الوزن
ــايل مــن املغذيــات عــىل شــكل 	  ــة: يتــم اعــداد برنامــج غــذايئ متكامــل بحيــث يتلقــى العميــل الكــم املث خطــة التغذي

وجبــات عاليــة الجــودة والقيمــة الغذائيــة بهــدف تحقيــق التغذيــة التكميليــة العضويــة عــىل شــكل خمســة وجبــات 
يوميــا. و تعــد تلــك الطريقــة هــي الوحيــدة لضــان التســارع التدريجــي لعمليــة األيــض واالنقــاص املســتمر للدهــون 

وتخفــف الــوزن بشــكل رسيــع.
 	 )HUBER MOTION LAB( جلســات ملجموعــة متاريــن خاصــة بواســطة الجهــاز الفريــد مــن نوعــه هوبــر موشــن الب

ــة العضــالت وتنشــيطها وتشــكيلها  ــة كتل ــي تســاعد يف حــرق دهــون الجســم بشــكل مركــز وتقوي املتعــدد الربامــج الت
بشــكل صحيــح مــا يــؤدي لتشــكيل املناطــق الصعبــة يف الجســم ويســاعد أيضــا يف شــد الجســم. متاريــن خاصــة عــىل 

مجموعــة أجهــزة شــيب ماســرت )Shape Master( تســاعد يف مارســة التدريبــات الصحيحــة لتخفيــف الــوزن. 
جلســات ونشــاطات رياضيــة أخــرى تســاعد يف تخفيــف الــوزن بشــكل عــام مــن بينهــا متاريــن يف حــوض الســباحة مــع 	 

مــدرب، الســر يف الطبيعــة مــع العــى )املــي الشــايل(.
جلســات عالجيــة بأجهــزة تــرع تكســر وحــرق الدهــون التــي تــؤدي اىل تخفيــف الــوزن مثــل جهــاز اكســليس لتكســر 	 

الدهــون بــدون أمل، جهــاز ســتارفاك وبنيوفــن(

3 -  جلسات لالستجام واعادة تأهيل العضالت
ــاجات  ــل املس ــم مث ــاء الجس ــيط واحي ــادة تنش ــالت واع ــد العض ــم ومتدي ــة للجس ــة العام ــىل املرون ــات ع ــذه الجلس ــز ه ترك

ــجن. ــالج باألكس ــايئ والع ــر امل ــىل الري ــات ع ــاج( واللفاف ــدرو مس ــة )هي ــس املائي واملغاط

برنامج فعال وفريد من نوعه لتخفيف الوزن تحت ارشاف خرباء ومختصني.
برنامــج ســلم لتخفيــف الــوزن تــم مبوجــب عرشيــن ســنة مــن الخــربة عــىل يــد فريــق مــن األخصائــن يف مجــال تخفيــف الــوزن 

بالتعــاون مــع أطبــاء منتجــع شــجرة الحيــاة.
برنامــج ســلم ال يرتكــز فقــط عــىل تخفيــف الــوزن بــل وأيضــا عــىل تقويــة الصحــة واللياقــة بشــكل كيل. هــذا الربنامــج فرصــة 

فريــدة لتخفيــف الــوزن بشــكل امــن والبــدء بحيــاة عــىل منهــج صحــي.

البيئة الهادئة تساعد عىل تخفيف الوزن
يقــع املنتجــع يف بيئــة هادئــة محاطــة باملناظــر الطبيعيــة الجميلــة يف أحضــان الطبيعــة. حيــث تدعــم البيئــة الطبيعيــة الصحيــة 
ــاء يف  ــا الضغــوط والعن ــا عن ــدة وأزلن ــا بطرقــة جي ــا اســرتخينا ومنن ــوزن. فكل املحيطــة برنامــج الرشــاقة الصحــي وتخفيــف ال
ــة بأنهــا بلــدة صغــرة ال يوجــد فيهــا  ــز املدين ــوزن بطريقــة أفضــل. كــا تتمي الهــواء النقــي فيمكــن ألجســامنا أن تخفــف ال
العديــد مــن املطاعــم أو محــالت الوجبــات الريعــة مــا يســاعد عمالؤنــا عــىل الحفــاظ عــىل حميتهــم الغذائيــة التــي تــؤدي 
اىل تخفيــف الــوزن. ومــن الــرشوط األساســية يف برنامجنــا اســتبعاد الحلويــات ورقائــق البطاطــا املقليــة والعصائــر املحــالة. ويف 
حالــة مثــل حالــة برنامــج ســلم للرشــاقة وتخفيــف الــوزن فــان انخفــاض فــرص الحصــول عــىل هــذه األطعمــة يعــد ميــزة هامــة.
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برنامج سلِم لتخفيف الوزن 

االقامة تشمل 
< x14 االقامة يف الفندق

< x14 برنامج غذايئ متكامل )٥ وجبات يومياً(

الفحوص والتحاليل
< x1 االستشارة الطبية األولية مبا يف ذلك تخطيط القلب

< x1 مراجعة الطبيب مرة يف األسبوع
< x1 فحوص الدم البيوكيميائية

)Inbody( استشارة أخصايئ الغذاء وفحوص بجهاز اينبودي x1 >
< x4 استشارة أخصايئ الغذاء خالل الفرتة

< x1 استشارة نهائية مع أخصايئ الغذاء وتوصيات مبا يف
)Inbody( ذلك فحوص بجهاز اينبودي      

أنشطة تؤدي لتخفيف الوزن
< x2 عالج فيزيايئ فردي

)Starvac( تشكيل مناطق الجسم الصعبة بجهاز ستارفاك x2 >
)Exilis( شفط الدهون باملوجات فوق الصوتية - اكسيليس x2 >

)Lymfopress( طرح الليمفا بجهاز ليمفوبرس x2 >
)ShapeMaster( متارين شد الجسم بأجهزة شيب ماسرت x8 >

السعر للشخص الواحد لليلة واحدة )7 - 20 ليلة(

14 ليلة - برنامج غذايئ متكامل حسب توصية خبر التغذية مؤلف من خمس وجبات يوميا -  61 جلسة عالجية + الفحوص 
والتحاليل.

3/31 - 1/2
12/21 - 11/1

6/30 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 7/1
12/31 - 12/22

185 يورو175 يورو165 يوروغرفة مزدوجة

207 يورو197 يورو187 يوروغرفة مفردة

232 يورو222 يورو212 يوروسويت

275 يورو265 يورو255 يوروسويت لشخص واحد

177 يورو167 يورو157 يورورسير اضايف

)Huber Motion Lab( متارين بجهاز هوبرموشن الب x4 >
< x8 متارين يف املسبح مع هيدرو مساج

< x2 مي شايل مع مدرب
< x5 مي شايل لهدف معن

جلسات لالستجام واعادة تأهيل العضالت
< x1 مساج كالسييك جزيئ للظهر والرقبة

< x1 مساج كالسييك كيل للجسم
< x1 لفافات برير سوفت باك

< x2 مغطس هيدرومساج
< x7 عالج باألكسجن
< x14 رشاب عالجي

تشمل االقامة أيضا
< دخول مجاين للمسبح و قسم السبا الطبيعي

< انرتنت يف الغرفة مجاين
< خصم 50 % عىل خدمات اليك والغسيل

< رضيبة املصحات لفرتة االقامة
< موقف للسيارة

السعر للشخص الواحد لليلة واحدة )21 ليلة وأكرث(

3/31 - 1/2
12/21 - 11/1

6/30 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 7/1
12/31 - 12/22

175 يورو165 يورو160 يوروغرفة مزدوجة

197 يورو187 يورو182 يوروغرفة مفردة

222 يورو212 يورو207 يوروسويت

265 يورو255 يورو250 يوروسويت لشخص واحد

167 يورو157 يورو152 يورورسير اضايف
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باقة تخلّصو من آالم الظهر واملفاصل 

االقامة تشمل 
< x7 االقامة يف الفندق

< x7 ثالثة وجبات يوميا عىل شكل بوفيه مفتوح

< x1 استشارة طبية أولية مبا يف ذلك تخطيط القلب

< x1 مساج كالسييك جزيئ للظهر والرقبة
< x1 مساج عىل رسير هيدروجي املايئ

< x1 مساج جزيئ تحت املاء بتيارات مائية
< x2 جلسة فردية مع أخصايئ العالج الفيزيايئ

< x1 لفافة الطن الطبيعي
< x1 كادات الطن الطبيعي

< x2 كادات شمع البارافن لليدين
< x1 مغطس هيدرو مساج

< x1 مغطس اسرتخايئ مع أعشاب مضافة
)ShapeMaster( متارين بأجهزة شيب ماسرت x2 >

< x3 متارين يف املسبح مع هيدرو مساج
)Pneuven( طرح الليمفا بجهاز بنيوفن x1 >

< x3 عالج باألكسجن

< دخول مجاين للمسبح و قسم السبا الطبيعي
< رضيبة املصحات لفرتة االقامة

< موقف للسيارة

7 ليايل - ثالث وجبات يوميا  -  20 جلسة عالجية خالل فرتة االقامة

ال تصدقــون أنــه ميكــن التخفيــف مــن آالم الظهــر واملفاصــل خــالل أســبوع واحــد؟ يف مصــح شــجرة الحيــاة ســوف نســاعدكم 
يف التخفيــف مــن تصلــب العضــالت و الحــد مــن األمل.  الجلســات العالجيــة الحراريــة ســوف تنشــط دورة الــدم باألنســجة مــا 
يعــزز وصــول األكســجن واملغذيــات لخاليــا العضــالت وتنشــيط الجســم بشــكل عــام. مــا يســاعد أيضــا يف الحــد مــن االجهــاد 

وآثــار التعــب. ومــن ثــم يقــوم أخصــايئ اعــادة التأهيــل بالرتكيــز عــىل املناطــق املصابــة .

السعر للشخص الواحد للباقة الواحدة

3/31 - 1/2
12/21 - 11/1

6/30 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 7/1
12/31 - 12/22

826 يورو763 يورو700 يوروغرفة مزدوجة

980 يورو917 يورو854 يوروغرفة مفردة

1155 يورو1092 يورو1029 يوروسويت

1456 يورو1393 يورو1330 يوروسويت لشخص واحد

770 يورو707 يورو644 يورورسير اضايف
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باقة العالج التقليدي 

االقامة تشمل 
< x14 االقامة يف الفندق

< x14 ثالثة وجبات يوميا عىل شكل بوفيه مفتوح

< x1 استشارة طبية أولية مبا يف ذلك تخطيط القلب
< x1 مراجعة الطبيب

< x2 مساج كالسييك جزيئ للظهر والرقبة
< x2 مساج عىل رسير هيدروجي املايئ

< x2 جلسة فردية مع أخصايئ العالج الفيزيايئ
< x2 عالج فيزيايئ - تقنيات ناعمة

< x2 لفافة الطن الطبيعي
< x2 كادات الطن الطبيعي

< x2 كادات شمع البارافن لليدين
< x1 مغطس املساجات املائية )هيدرو مساج(

< x1 مغطس اسرتخايئ مع أعشاب مضافة
)ShapeMaster( متارين بأجهزة شيب ماسرت x4 >

< x4 متارين يف املسبح مع هيدرو مساج
< x6 العالج باملوجات الكهربائية

)Lymfopress( طرح الليمفا بجهاز ليمفوبرس x2 >
< x8 عالج باألكسجن

 
< دخول مجاين للمسبح و قسم السبا الطبيعي

< رضيبة املصحات لفرتة االقامة
< موقف للسيارة

14 ليلة - ثالث وجبات يوميا  -  40 جلسة عالجية خالل فرتة االقامة

هل أنتم متعبون من الحياة اليومية وال تنامو بشكل جيد وتأكلون بشكل أكرب؟ نقدم لكم باقة عالجية متوازنة تركز عىل عالج 
املشاكل املرتبطة بالجهاز الحريك و التعب واالرهاق والتوتر. يتم تحقيق تحسن واضح وارتياح عام خالل أسبوعن.

السعر للشخص الواحد للباقة الواحدة

3/31 - 1/2
12/21 - 11/1

6/30 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 7/1
12/31 - 12/22

1652 يورو1526 يورو1400 يوروغرفة مزدوجة

1960 يورو1834 يورو1708 يوروغرفة مفردة

2310 يورو2184 يورو2058 يوروسويت

2912 يورو2786 يورو2660 يوروسويت لشخص واحد

1540 يورو1414 يورو1288 يورورسير اضايف
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باقة هدية فاخرة للمرأة 

االقامة تشمل 
< x2 االقامة يف الفندق

< x2 ثالثة وجبات يوميا عىل شكل بوفيه مفتوح

< x1 طقوس حسب الرغبة )تقشر، لفافات ومساج(
Vita Balance - عالج البرشة باألكسجن x1 >

< x1 مساج عىل رسير هيدروجيت املايئ
< x1 عالج باألكسجن

< x1 مساج للرأس عىل الطريقة الهندية

 
< تسجيل خروج متأخر )الساعة الثانية ظهراً(

< دخول مجاين للمسبح و قسم السبا الطبيعي
< رضيبة املصحات لفرتة االقامة

< موقف للسيارة

االقامة تشمل 
< x2 االقامة يف الفندق

< x2 ثالثة وجبات يوميا عىل شكل بوفيه مفتوح

< x1 مساج كيل لكامل الجسم
< x1 لفافة الطن الطبيعي

< x1 جلسة تجميل مع مساج للوجه للرجال - بابور 
       للرجال

< x1 كادات شمع البارافن لأليدي
)Luffa( تقشر ميكانييك - لوفا x1 >

< x1 مساج عىل رسير هيدروجيت املايئ
< x1 عالج باألكسجن

 
< تسجيل خروج متأخر )الساعة الثانية ظهراً(

< دخول مجاين للمسبح و قسم السبا الطبيعي
< رضيبة املصحات لفرتة االقامة

< موقف للسيارة

ليلتن - ثالث وجبات يوميا  -  7 جلسات عالجية 

خالل فرتة االقامة.

لــك  اخرتنــا  الباقــة،  بهــذه  تســتمتعي  ســوف 
أفضــل الجلســات العالجيــة، لتشــعرين بالراحــة 
واالســتجام وبتغيــر ملحــوظ بالتجديــد والشــعور 

بالنشــاط. 

ليلتن - ثالث وجبات يوميا  -  7 جلسات عالجية 

خالل فرتة االقامة.

العنايــة بالجســم ليســت فقــط للنســاء، لــذا قمنــا 
الذيــن  الرجــال  لجميــع  الباقــة  هــذه  باعــداد 
الراحــة  مــن  قســط  عــىل  الحصــول  يريــدون 
والشــعور باالنتعــاش.  تشــمل هــذه الباقة جلســات 
لتنشــيط العضــالت واملفاصــل  والحــد مــن التوتــر 
وجلســات عالجيــة لراحــة الفكــر وتحســن الذاكــرة.

السعر للشخص الواحد للباقة الواحدة

3/31 - 1/2
12/21 - 11/1

6/30 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 7/1
12/31 - 12/22

336 يورو306 يورو272 يوروغرفة مزدوجة

380 يورو350 يورو316 يوروغرفة مفردة

430 يورو400 يورو366 يوروسويت

516 يورو486 يورو452 يوروسويت لشخص واحد

320 يورو290 يورو256 يورورسير اضايف
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معلومات هاّمةباقة هدية فاخرة للرجل 

أسعار الشخص املرافق )مع ثالث وجبات يوميا( 

111 يورو للشخص الواحد يف الليلة الواحدةغرفة مزدوجة ديلوكس )30 مرت مربع( 

133 يورو للشخص الواحد يف الليلة الواحدةغرفة مفردة ديلوكس )30 مرت مربع(

158 يورو للشخص الواحد يف الليلة الواحدةاكسكلوسيف سويت )90 مرت مربع(

201 يورو للشخص الواحد يف الليلة الواحدةاكسكلوسيف سويت - لشخص واحد )90 مرت مربع(

مجاناًطفل لحد 5 سنوات )االقامة والطعام(

خصم 50 %طفل من 6 لحد 12 سنة )االقامة والطعام(

103 يورو للشخص الواحد يف الليلة الواحدةرسير اضايف

الخدمات االضافية 

8 يورو يف الساعةمجالسة األطفال -  babysitting لألطفال سنتان وأكرث

116 يورو لـ 12 ساعة مساعدة شخص ذو اعاقة

193 يورو لـ 24 ساعةمساعدة شخص ذو اعاقة

تخفيض 7 يورو يف اليومتخفيض الوجبات لوجبتن يوميا

يسمح بالدخول اىل قسم السبا الطبيعي لألشخاص األكرب من 10 سنوات. األطفال دون ال 15 سنة يتم قبولهم مبرافقة البالغن 
فقط. هذه التعليات وضعت لضان صحة و استجام الضيوف. عند الرغبة باستأجار كامل لقسم السبا الطبيعي أو الدخول 

مع االطفال يرجى االستفسار يف قسم االستعالمات. يجب أن يرتدي األطفال مالبس السباحة عند الدخول اىل املسبح و الفربول. 

األسعار صالحة لغاية 2017/12/31

يرجى حجز الجلسات العالجية يف مركز استعالمات الويلنيس،
wellness@treeoflife.cz :هاتف: 00420493767180 ، امييل

جميع األسعار تتضمن الرائب

تفاصيل االقامة
غرفة مزدوجة ديلوكس

< مساحة الغرفة 30 متر مربع مع شرفة
< حمام مع تواليت و بيديه

< مكيف هواء، تلفاز مع محطات فضائية
< خزنة أمانات وميني بار

اكسكلوسيف سويت
< مساحة السويت 90 متر مربع مع شرفة

< حمام و تواليتين و بيديهين
< مكيف هواء، تلفاز مع محطات فضائية، خزنة أمانات وميني بار

< غرفة جلوس ومطبخ
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