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باقة تخلصوا من آالم الظهر واملفاصل

7 ليايل  |  3 وجبات يومياً  |  20 جلسة عالجية

ال تصدقون أن اآلالم واملشاكل الصحية ميكن أن تتحسن خالل أسبوع واحد؟ سنساعدكم يف منتجع شجرة الحياة عىل ازالة تشنج العضالت لتشعرون بالراحة وترتاحوا من اآلالم. خالل 

العالج يتم تعزيز الدورة الدموية يف األنسجة وتغذيتها مام يؤدي اىل تغذية العضالت واملفاصل باألكسجني واملغذيات املطلوبة. يتم بعدها مترين املناطق املترضرة تحت ارشاف أخصايئ 

العالج الفيزيايئ. الجلسات العالجية املضافة تساعدكم يف الحد من االرهاق النفيس والتخلص من التعب.

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
< x2 جلسة فردية مع أخصايئ العالج الفيزيايئ

< x1 جلسة التقنية الناعمة
< x1 لفافة الطني الطبيعي

األسعار )شاملة رضيبة القيمة املضافة(

< x1 كامدات الطني الطبيعي
< x1 كامدات شمع البارافني لليدين

< x1 مغطس هيدرو مساج
< x1 مغطس اسرتخايئ مع أعشاب مضافة

)ShapeMaster( متارين بأجهزة شيب ماسرت x2 >
< x2 متارين يف املسبح مع هيدرو مساج

< x2 متارين االسطوانات السحرية
)Pneuven( طرح الليمفا بجهاز بنيوفني x1 >

< x3 عالج باألكسجني

ً تشمل االقامة أيضا
< دخول مجاين ملسبح الفندق

< دخول مجاين لقسم السبا الطبيعي والسبا يف الحديقة
  )ساونا، ساناتاريوم، رصيف كنايب، غرفة البخار، جاكوزي خارجي(

< دخول مجاين للصالة الرياضية
< انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

< رضيبة املصحات لفرتة االقامة
< موقف للسيارة

األسعار صالحة من 2/1/2019 لغاية 1/1/2020

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

5/31 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 6/1
12/31 - 12/22

868 يورو778 يورو742 يوروغرفة مزدوجة

1029 يورو966 يورو903 يوروغرفة مفردة

1211 يورو1148 يورو1085 يوروسويت

1526 يورو1463 يورو1400 يوروسويت لشخص واحد

812 يورو749 يورو686 يورورسير اضايف



الربنامج املكثف )انتنسيف(

الحد األدىن لالقامة 6 ليايل  |  3 وجبات يومياً  |  5 جلسات عالجية يومياً

تم تصميم برنامج العالج املكثف انتنسيف للعمالء الذين يريدون معالجة مشاكل الجهاز الحريك بجدية. يتم الرتكيز بهذا الربنامج عىل الجلسات العالجية الفردية، لذا يشمل الربنامج

5 جلسات عالجية فردية أسبوعياً مع أخصايئ العالج الطبيعي.

االقامة تشمل 
< االقامة يف الفندق

< ثالثة وجبات يوميا عىل شكل بوفيه مفتوح

< x1 االستشارة الطبية األولية مبا يف ذلك تخطيط القلب
< x1 تحاليل الدم البيوكيميائية

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

األسعار )شاملة رضيبة القيمة املضافة(

تشمل االقامة أيضاً
< دخول مجاين ملسبح الفندق

< دخول مجاين لقسم السبا الطبيعي والسبا يف الحديقة
  )ساونا، ساناتاريوم، رصيف كنايب، غرفة البخار، جاكوزي خارجي(

< دخول مجاين للصالة الرياضية
< انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

< رضيبة املصحات لفرتة االقامة
< موقف للسيارة

األسعار صالحة من 2/1/2019 لغاية 1/1/2020

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

5/31 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 6/1
1/1 - 12/22

220 يورو205 يورو195 يوروغرفة مزدوجة

243 يورو228 يورو218 يوروغرفة مفردة

269 يورو254 يورو244 يوروسويت

314 يورو299 يورو289 يوروسويت لشخص واحد

212 يورو197 يورو187 يورورسير اضايف



برنامج العالج كومفورت

الحد األدىن لالقامة 6 ليايل  |  3 وجبات يومياً  |  4 جلسات عالجية يومياً

يقدم برنامج العالج كومفورت حل شامل للمشاكل الصحية املتعلقة بالجهاز الحريك، ويضم جلسات عالجية فردية متخصصة وتحاليل مخربية أساسية.

االقامة تشمل 
< االقامة يف الفندق

< ثالثة وجبات يومياً عىل شكل بوفيه مفتوح

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

<  x1 مراجعة الطبيب مرة يف األسبوع
< 4 جلسات عالجية باليوم

األسعار )شاملة رضيبة القيمة املضافة(

تشمل االقامة أيضاً
< دخول مجاين ملسبح الفندق

< دخول مجاين لقسم السبا الطبيعي والسبا يف الحديقة
  )ساونا، ساناتاريوم، رصيف كنايب، غرفة البخار، جاكوزي خارجي(

< دخول مجاين للصالة الرياضية
< انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

< رضيبة املصحات لفرتة االقامة
< موقف للسيارة

األسعار صالحة من 2/1/2019 لغاية 1/1/2020

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

5/31 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 6/1
1/1 - 12/22

190 يورو175 يورو165 يوروغرفة مزدوجة

213 يورو198 يورو188 يوروغرفة مفردة

239 يورو224 يورو214 يوروسويت

284 يورو269 يورو259 يوروسويت لشخص واحد

182 يورو167 يورو157 يورورسير اضايف

برنامج العالج كالسيك

الحد األدىن لالقامة 6 ليايل  |  3 وجبات يومياً  |  3 جلسات عالجية يومياً

تم تصميم برنامج العالج كالسيك لعالج مشاكل الحركة املعتادة التي يعاين منها غالب الناس ويعيق البعض يف حياتهم اليومية. تشمل االقامة العالجية فحص الطبيب وتخطيط القلب.

االقامة تشمل 
< االقامة يف الفندق

< ثالثة وجبات يوميا عىل شكل بوفيه مفتوح

< x1 االستشارة الطبية األولية مبا يف ذلك تخطيط القلب
< x1 تحاليل الدم البيوكيميائية

< 3 جلسات عالجية باليوم

األسعار )شاملة رضيبة القيمة املضافة(

تشمل االقامة أيضاً
< دخول مجاين ملسبح الفندق

< دخول مجاين لقسم السبا الطبيعي والسبا يف الحديقة
  )ساونا، ساناتاريوم، رصيف كنايب، غرفة البخار، جاكوزي خارجي(

< دخول مجاين للصالة الرياضية
< انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

< رضيبة املصحات لفرتة االقامة
< موقف للسيارة

األسعار صالحة من 2/1/2019 لغاية 1/1/2020

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

5/31 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 6/1
12/31 - 12/22

155 يورو140 يورو130 يوروغرفة مزدوجة

178 يورو163 يورو153 يوروغرفة مفردة

204 يورو189 يورو179 يوروسويت

249 يورو234 يورو224 يوروسويت لشخص واحد

147 يورو132 يورو122 يورورسير اضايف



برنامج سلِم لتخفيف الوزن

الحد األدىن لالقامة 13 ليالة  |  5 وجبات يومياً عىل شكل بوفيه خاص بربنامج تخفيف الوزن  |  58 جلسة عالجية

تم تصميم برنامج سلم عىل أساس دراسة وخربة طويلة يف مشاكل تخفيف الوزن. لقد صممنا قبل عدة سنوات برنامج لتفيف الوزن والذي اسفاد منه بشكل دائم عدد كبري من عمالئنا 

يف تخفيف وزنهم وتحسني نشاطهم يف الحياة اليومية. سيتم خالل اقامتكم زيارة أخصايئ التغذية الذي سيصمم لكم الئحة طعام مناسبة، ويتم تعديلها خالل فرتة العالج أثناء االستشارة 

املنتظمة معه. يتم دعم الربنامج بالتامرين الفردية، والتامرين يف الصالة الرياضية الحركية وجلسات متخصصة يف تكسري الدهون يف الجسم.

االقامة تشمل 
< x13 االقامة يف الفندق

< x13 ثالثة وجبات يومياً عىل شكل بوفيه مفتوح

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

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

)Inbody( استشارة أخصايئ الغذاء وفحوص بجهاز اينبودي x1 >
< x1 استشارة نهائية مع أخصايئ الغذاء وتوصيات مبا يف

)Inbody( ذلك فحوص بجهاز اينبودي      

األسعار )شاملة رضيبة القيمة املضافة(

تشمل االقامة أيضاً
< دخول مجاين ملسبح الفندق

< دخول مجاين لقسم السبا الطبيعي والسبا يف الحديقة
  )ساونا، ساناتاريوم، رصيف كنايب، غرفة البخار، جاكوزي خارجي(

< دخول مجاين للصالة الرياضية
< انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

< رضيبة املصحات لفرتة االقامة
< موقف للسيارة

جلسات تخفيف الوزم
< x2 جهاز فانكيش مي VANQUISH ME - للبطن

< x2 جهاز اكس ويف X-WAVE - للبطن
ً < x4 جهاز ليمفوبريس Lymphapress - لطرح الليمفا آليا

جلسات الحركة
< x6 جهاز شيب ماسرت Shapemaster - متارين لشد العضالت والجلد

الجلسات الرياضية
< x6 متارين يف املسبح مع هيدرو مساج

< x2 ميش شاميل مع مدرب
< x6 متارين يف صالة اللياقة البدنية )25 دقيقة(

MOTOmed جهاز موتوميد x4 >

جلسات لالستجامم واعادة تأهيل العضالت
< x1 مساج تقليدي للظهر والرقبة

< x1 مساج تقليدي كيل للجسم
< x2 مغطس هيدرومساج

< x2 مغطس مع أعشاب اضافية
< x7 عالج باألكسجني
< x13 رشاب عالجي

األسعار صالحة من 2/1/2019 لغاية 1/1/2020

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

5/31 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 6/1
1/1 - 12/22

190 يورو175 يورو165 يوروغرفة مزدوجة

213 يورو198 يورو188 يوروغرفة مفردة

239 يورو224 يورو214 يوروسويت

284 يورو269 يورو259 يوروسويت لشخص واحد

182 يورو167 يورو157 يورورسير اضايف



برنامج سلِم - رشاقة و نشاط

الحد األدىن لالقامة 13 ليالة  |  5 وجبات يومياً عىل شكل بوفيه خاص بربنامج تخفيف الوزن  |  58 جلسة عالجية

لقد صممنا شكل جديد لربنامج سلم للعمالء الشباب والنشيطني. يختلف هذا الربنامج عن برنامج سلم التقليدي بأنه يحتوي عىل جلسات رياضية أكرث وأطول يف الصالة الرياضية ومتارين 

عىل جهاز هوبر موشن الب الفريد تحت ارشاف مدرب مختص. الجلسات العالجية األخرى تتناسب مع مبدأ برنامج سلم التقليدي.

االقامة تشمل 
< x13 االقامة يف الفندق

< x13 ثالثة وجبات يومياً عىل شكل بوفيه مفتوح

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

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

)Inbody( استشارة أخصايئ الغذاء وفحوص بجهاز اينبودي x1 >
< x1 استشارة نهائية مع أخصايئ الغذاء وتوصيات مبا يف

)Inbody( ذلك فحوص بجهاز اينبودي      

األسعار )شاملة رضيبة القيمة املضافة(

تشمل االقامة أيضاً
< دخول مجاين ملسبح الفندق

< دخول مجاين لقسم السبا الطبيعي والسبا يف الحديقة
  )ساونا، ساناتاريوم، رصيف كنايب، غرفة البخار، جاكوزي خارجي(

< دخول مجاين للصالة الرياضية
< انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

< رضيبة املصحات لفرتة االقامة
< موقف للسيارة

جلسات تخفيف الوزم
< x2 جهاز فانكيش مي VANQUISH ME - للبطن

< x2 جهاز اكس ويف X-WAVE - للبطن
ً < x2 جهاز ليمفوبريس Lymphapress - لطرح الليمفا آليا

جلسات الحركة
< x6 جهاز شيب ماسرت Shapemaster - متارين لشد العضالت والجلد

< x4 جهاز هوبر موشن الب Huber Motion Lab - متارين لشد العضالت والجلد

الجلسات الرياضية
< x6 متارين يف املسبح مع هيدرو مساج

< x2 ميش شاميل مع مدرب
< x6 متارين يف الصالة الرياضية )25 دقيقة(

< x6 متارين كارديو يف الصالة الرياضية )25 دقيقة(

جلسات لالستجامم واعادة تأهيل العضالت
< x1 مساج تقليدي للظهر والرقبة

< x1 مساج تقليدي كيل للجسم
< x1 مغطس هيدرومساج

< x1 مغطس مع أعشاب اضافية
< x7 عالج باألكسجني
< x13 رشاب عالجي

األسعار صالحة من 2/1/2019 لغاية 1/1/2020

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

5/31 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 6/1
1/1 - 12/22

190 يورو175 يورو165 يوروغرفة مزدوجة

213 يورو198 يورو188 يوروغرفة مفردة

239 يورو224 يورو214 يوروسويت

284 يورو269 يورو259 يوروسويت لشخص واحد

182 يورو167 يورو157 يورورسير اضايف



باقة أصغر بسبعة سنوات خالل سبعة أيامباقة عالج االرهاق

7 ليايل  |  3 وجبات يومياً  |  22 جلسة عالجية7 ليايل  |  3 وجبات يومياً  |  22 جلسة عالجية

هل تشعرون باالرهاق٬ هل تشعرون بصداع بالرأس، تعانون من النسيان وعدم النوم؟ لقد قمنا بتصميم هذه الباقة املميزة للمشاكل اليومية املعتادة وذلك فضالً عن الفحوصات 

الدقيقة وخربة أطبائنا وأخصايئ الغذاء والنهج العام. تساعدكم يف معرفة سبب املشاكل الصحية التي تعانون منها وترشدكم لكيفية التخلص من هذه املشاكل.

هذه الباقة ليست مهمة للمظهر العام فقط، ولكن للشعور بالحيوية أيضا. لذا أعددنا هذه الباقة التي تنشط تدريجيا مراكز الطاقة يف الجسم. ليس الفكر فقط بحاجة للتنشيط ولكن الجسم بأكمله 
بحاجة لجلسات عالجية متنوعة تعود بكم العديد من السنني للخلف.

االقامة تشمل 
< x7 االقامة يف الفندق

< x7 ثالثة وجبات يوميا عىل شكل بوفيه مفتوح
< x1 االستشارة الطبية األولية مبا يف ذلك تخطيط القلب

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

)Inbody( استشارة أخصايئ الغذاء وفحوص بجهاز اينبودي x1 >

جلسات للتخفيف من اآلالم
< x6 جلسة االسرتخاء الصباحية )متارين(

< x6 عالج باألكسجني - حسب طريقة الربوفيسور ادرين

االقامة تشمل 
< x7 االقامة يف الفندق

< x7 ثالثة وجبات يوميا عىل شكل بوفيه مفتوح
)Inbody( استشارة أخصايئ الغذاء وفحوص بجهاز اينبودي x1 >

جلسات حسب فلسفة الحضارة الرشقيّة
Shirodhara - شريودهارا - مساج االيورفيدا للرأس x1 >

Abhyanga - أبهيانجا - مساج االيورفيدا للجسم x1 >

تشكيل الجسم
< x2 جهاز اكس ويف X-WAVE - للقدمني واألرداف

< x1 جهاز ليمفوبريس Lymphapress - معاجة السمنة والسلوليت

جلسات النتعاش الجسم
 Thalgo تقشري الجسم بجوز الهند - ثالغو x1 >

Indoceane مغطس املسحوق الربكاين - اندوسيان x1 >

األسعار )شاملة رضيبة القيمة املضافة(األسعار )شاملة رضيبة القيمة املضافة(

جلسات النتعاش الجسم
< x2 متارين االسطوانات السحرية 

< x2 متارين يف املسبح مع هيدرو مساج

جلسات مساج اآليورفيدا
Shirodhara - شريودهارا - مساج االيورفيدا للرأس x1 >

Abhyanga - أبهيانجا - مساج االيورفيدا للجسم x1 >

جلسات مساج النسجام وتوازن الجسم
< x1 مساج بأحجار الالفا - الرأس والرقبة

Hydro-jet - مساج عىل الرسير املايئ هيدروجت x1 >
Ornella مساج عطري للجسم أورنيال x1 >

جلسة لتنشيط األوعية الدموية
< x1 مغطس هيدرومساج

ً تشمل االقامة أيضا
< دخول مجاين ملسبح الفندق

< دخول مجاين لقسم السبا الطبيعي والسبا يف الحديقة
  )ساونا، ساناتاريوم، رصيف كنايب، غرفة البخار، جاكوزي 

خارجي(
< دخول مجاين للصالة الرياضية

< انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة
< رضيبة املصحات لفرتة االقامة

< موقف للسيارة

جلسات للتخفيف من آالم الرأس
< x7 عالج باألكسجني - حسب طريقة الربوفيسور ادرين

< x6 جلسة االسرتخاء الصباحية )متارين(

جلسات التجديد
< x1 جلسة ريفريسيف REVERSIVE تجديد الشباب مبستحرضات بابور BABOR مع نتيجة فورية 

Soft-Pack يف الرسير املايئ سوفت باك BABYLONIA لفافة بيبيلونيا x1 >

ً تشمل االقامة أيضا
< دخول مجاين ملسبح الفندق

< دخول مجاين لقسم السبا الطبيعي والسبا يف الحديقة
  )ساونا، ساناتاريوم، رصيف كنايب، غرفة البخار، جاكوزي خارجي(

< دخول مجاين للصالة الرياضية
< انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

< رضيبة املصحات لفرتة االقامة
< موقف للسيارة

األسعار صالحة من 2/1/2019 لغاية 1/1/2020األسعار صالحة من 2/1/2019 لغاية 1/1/2020

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

5/31 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 6/1
1/1 - 12/22

980 يورو875 يورو840 يوروغرفة مزدوجة

1141 يورو1036 يورو1001 يوروغرفة مفردة

1323 يورو1218 يورو1183 يوروسويت

1638 يورو1533 يورو1498 يوروسويت لشخص واحد

924 يورو819 يورو784 يورورسير اضايف

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

5/31 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 6/1
1/1 - 12/22

980 يورو875 يورو840 يوروغرفة مزدوجة

1141 يورو1036 يورو1001 يوروغرفة مفردة

1323 يورو1218 يورو1183 يوروسويت

1638 يورو1533 يورو1498 يوروسويت لشخص واحد

924 يورو819 يورو784 يورورسير اضايف



باقة هدية فاخرة للرجلباقة هدية فاخرة للمرأة

ليلتني  |  3 وجبات يومياً  |  7 جلسات عالجيةليلتني  |  3 وجبات يومياً  |  7 جلسات عالجية

اختاري الهدية التي ستستمتعني بها وتعييش تجربة مميزة. سنختار لجسمك الجلسات العالجية بعناية فائقة، التي تجيل لك ليس فقط شعور الراحة، بل والتغيري الفوري.

االنتعاش وتجديد الشباب والراحة، ستستمتعي بكل ذلك يف منتجع شجرة الحياة.

العنايــة بالجســم ليســت فقــط للنســاء، لــذا قمنــا باعــداد هــذه الباقــة لجميــع الرجــال الذيــن يريــدون الحصــول عــىل قســط مــن الراحــة والشــعور باالنتعــاش.  تشــمل هــذه الباقــة جلســات لتنشــيط 
العضــالت واملفاصــل  والحــد مــن التوتــر وجلســات عالجيــة لراحــة الفكــر وتحســني الذاكــرة. نحــن متأكــدون بأنكــم ستســتمتعوا بهــذه الهديــة.

االقامة تشمل 
 x2 االقامة يف الفندق

< x2 ثالثة وجبات يوميا عىل شكل بوفيه مفتوح

Abhyanga - أبهيانجا - مساج االيورفيدا للجسم x1 >
Shirobhyanga - شريوبهيانجا - مساج للرأس عىل الطريقة الهندية x1 >

< x1 راسول - حامم بخار مغريب
< x1 جلسة تجميل للوجه بابور باالنس - BABOR Balance - )     دقيقة(

< x1 مساج عىل رسير هيدروجيت املايئ
< x1 عالج باألكسجني

< x1 مساج للرأس عىل الطريقة الهندية
BABOR - جلسة تجميل - األيدي الحريرية x1 >

 Thalgo تقشري الجسم بجوز الهند - ثالغو x1 >

االقامة تشمل 
 x2 االقامة يف الفندق

< x2 ثالثة وجبات يوميا عىل شكل بوفيه مفتوح

< x1 مساج كالسييك لكامل الجسم
< x1 مساج كالسييك لكامل الجسم

< x1 لفافة الطني الطبيعي
Shirobhyanga - شريوبهيانجا - مساج للرأس عىل الطريقة الهندية x1 >

< x1 راسول - حامم بخار مغريب
< x1 حامم الغونا الزرقاء

< x1 مساج عىل رسير هيدروجيت املايئ
< x1 عالج باألكسجني

األسعار )شاملة رضيبة القيمة املضافة(األسعار )شاملة رضيبة القيمة املضافة(

تشمل االقامة أيضاً
< دخول مجاين ملسبح الفندق

< دخول مجاين لقسم السبا الطبيعي والسبا يف الحديقة
  )ساونا، ساناتاريوم، رصيف كنايب، غرفة البخار، جاكوزي خارجي(

< دخول مجاين للصالة الرياضية
< انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

< رضيبة املصحات لفرتة االقامة
< موقف للسيارة

ً تشمل االقامة أيضا
< دخول مجاين ملسبح الفندق

< دخول مجاين لقسم السبا الطبيعي والسبا يف الحديقة
  )ساونا، ساناتاريوم، رصيف كنايب، غرفة البخار، جاكوزي خارجي(

< دخول مجاين للصالة الرياضية
< انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

< رضيبة املصحات لفرتة االقامة
< موقف للسيارة

األسعار صالحة من 2/1/2019 لغاية 1/1/2020األسعار صالحة من 2/1/2019 لغاية 1/1/2020

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

5/31 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 6/1
1/1 - 12/22

350 يورو320 يورو300 يوروغرفة مزدوجة

396 يورو366 يورو346 يوروغرفة مفردة

448 يورو418 يورو398 يوروسويت

538 يورو508 يورو488 يوروسويت لشخص واحد

334 يورو304 يورو284 يورورسير اضايف

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

5/31 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 6/1
1/1 - 12/22

350 يورو320 يورو300 يوروغرفة مزدوجة

396 يورو366 يورو346 يوروغرفة مفردة

448 يورو418 يورو398 يوروسويت

538 يورو508 يورو488 يوروسويت لشخص واحد

334 يورو304 يورو284 يورورسير اضايف
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قسم السبا الطبيعي والحديقة

< ساونا شاملية ذات طابع دافئ، ساناريوم، غرفة بخار وغرف هادئة لالستجامم. أماكن مريحة مع 
  اطاللة لسبا الحديقة املغلقة. 

< جاكوزي كبرية يف الهواء الطلق مع ساونا فنلندية صغرية مع مغطس بارد، ورصيف كنايب النعاش 
  األقدام املتعبة.

< دخول مجاين لنزالء منتجع شجرة الحياة. ميكن استعامل قسم السبا الطبيعي والحديقة بشكل 
  خاص، ملزيد من املعلومات يف قسم االستقبال.

املسبح

< مسبح دافئ مميز مع اطاللة للطبيعة من خلف النافذة. 
< مسبح لالسرتخاء بدرجة حرارة 30 درجة مؤية. يقدم أيضاً مساج بتيارات املياه واسرتخاء عىل 

  مقعد الفقاعات.
< دخول مجاين لنزالء منتجع شجرة الحياة. مفتوح يومياً من السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساًء، 

  باستثناء األوقات املخصصة للتامرين يف املسبح.

الصالة الرياضية

< تقدم الصالة الرياضية أجهزة الكارديو kardio ونظام التامرين عىل الحبال املعلقة TRX وأنظمة 
.bodybuilding الصالة مجهزة لبناء األجسام .TotalGym تدريب اللياقة البدنية املعتادة  
< دخول مجاين لنزالء منتجع شجرة الحياة أو مع مدرب )خدمة مدفوعة(. ميكن الدخول يف 

  املالبس واألحذية الرياضية ذات النعال الفاتح اللون فقط.
< مفتوح يومياً من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثامنة مساًء، باستثناء األوقات املخصصة 

  للتامرين العالجية.

ميكن الدخول لقسم السبا الطبيعي والحديقة لألشخاص األكرب من 10 سنوات فقط.
ميكن دخول لألطفال دون الـ 15 سنة برفقة الكبار فقط. وضعت هذه الرشوط لتتيح الراحة واالسرتخاء للضيوف. نرجو االستعالم عن أوقات الدخول لقسم السبا الطبيعي والحديقة مع األطفال يف مركز 

االستقبال. يجب عىل األطفال لباس بنطال السباحة املخصص لذلك )ميكن رشائه يف قسم االستقبال ويلنيس( أثناء دخولهم للمسبح..
يسمح بالدخول للصالة الرياضية لألشخاص األكرب من 18 سنة فقط.

- شكراً لكم عىل التقية بهذه الرشوط. -



معلومات هامة للنزالء

أسعار الشخص املرافق )مع ثالث وجبات يوميا( - املرافق للشخص للمتعالج:
مالحظة: للشخص الذي يرافق شخص متعالج باحدى االقامات العالجية. )13 سنة وأكرب(

الخدمات األخرى:

أوقات الطعام يف مطعم فرينيساج:

< الفطور    7:15 - 10:00
< الغداء     12:00 - 14:00
< العشاء    18:00 - 21:00

1/2 - 3/31السعر للشخص الواحد يف الليلة الواحدة )شاملة رضيبة القيمة املضافة(
12/21 - 11/1

5/31 - 4/1
10/31 - 10/1

9/30 - 6/1
1/1 - 12/22

120 يورو110 يورو102 يوروغرفة مزدوجة

143 يورو133 يورو125 يوروغرفة مفردة

169 يورو159 يورو151 يوروسويت

214 يورو204 يورو196 يوروسويت لشخص واحد

112 يورو102 يورو94 يورورسير اضايف

تخفيض 10 يورو يف اليومتخفيض الوجبات لوجبتني يومياً

10 يورو يف اليومزيادة الوجبات لثالثة وجبات يومياً

مجاناًالطفل 3 سنوات )اقامة مع طعام(

تخفيض 50 % من سعر الرسير الثابتالطفل من 4 اىل 12 سنة

تفاصيل اإلقامة

غرفة مزدوجة ديلوكس
< مساحة الغرفة 30 متر مربع مع شرفة

< حمام )بانيو أو دش( 
< تواليت مع بيديه

< مكيف هواء
< تلفاز مع محطات فضائية

< خزنة أمانات
< ميني بار

اكسكلوسيف سويت
< مساحة السويت 90 متر مربع مع شرفة

< حمام )بانيو أو دش( 
< تواليتين و بيديهين

< مكيف هواء
< تلفازين مع محطات فضائية، مشغل أقراص دي في دي

< خزنة أمانات
< ميني بار

< مطبخ
< غرفة جلوس

يرجى حجز الجلسات العالجية مسبقاً يف مركز استعالمات الويلنيس:

هاتف: 00420493767180 
wellness@treeoflife.cz :امييل



سائق شخيص

سائق ومرافق شخيص محرتف سيهتم براحتك. سائقك الشخيص يقدم لك جميع الخدمات السياحة يف كامل التشيك وذلك بوقت من 12 ساعة وحتى أيام متعددة بسيارة شخصية فاخرة من املوديل الحديث 
.Mercedes-Benz E Class لفئة مرسيدس اي كالس

خدمات النقل

سيستقبلك سائقنا يف املطار أو يف محطة القطار، أو يأخذك من الفندق أو أين ما كنت براحة بأمان. وبنفس الدرجة من الراحة واألمان ينقلك من منتجع شجرة الحياة اىل املكان املطلوب حسب رغبتك.

ايجار سيارة

< استأجر سيارة عند الوصول باملطار مبارشًة. ستكون السيارة جاهزة لك لكامل فرتة اقامتك، وميكنك اعادتها يف املطار أثناء املغادرة. 
< هل تريد السفر أو تريد أن يكون لديك سيارة أثناء اقامتك؟ سنحرض لك السيارة اىل الفندق مبارشًة.

< نساعدك يف ترتيبات ايجار أنواع مختلفة من السيارات مع ناقل حركة اوتوماتييك أو يدوي.



 منتجع شجرة الحياة

شارع الزنسكا 165، 50781 مدينة الزين بيلوهراد

  info@treeoflife.cz   |  00420773659199 :هاتف / واتساب
Facebook: @treeoflife.cz

Instagram: @tree_of_life_lazne_belohrad

www.treeoflife.cz 

شجرة الحياة 2019


