
ألننا نهتم





أهال بكم
إن  والحيويّــة؟  الطاقــة  بفقــدان  تشــعرون  هــل 

ُمنتجــع  بأيديكــم.  إلســتعادتها  األفضــل  الحــل 

ومصــح شــجرة الحيــاة هــو الخيــار املثــايل لإلســرخاء 

والراحــة الذهنيــة وإعــادة تأهيــل الجســم والتــوازن 

الجســدي مــع الفكــر. ســتحصلون هنــا عــى تجربــة 

مميّــزة، وذلــك للخــرة الطويلــة يف مجــال الحّممــات 

ــي  ــالج الطبيع ــة يف الع ــة طويل ــة ذات عراق الطبيعي

واعــادة التأهيــل، حيــث أنّنــا نَجمــع بــن الطّــب 

البديــل والطّــب الحديــث. 

أهالً بكم يف منتجع ومصح شجرة الحياة.





الرّاحة
منتجــع ذو  الحيــاة هــو  منتجــع ومصــح شــجرة 

ــة  ــعة وُمشمس ــُه واس ــق. ُغرَف ــت وأني ــم حدي تصمي

ــز  ــة خاصــة وحــمم واســع مجّه تشــمل رشفــة جميل

ــا الكــرام وإســتمتاعهم  ــاز. ضــمن راحــة ضيوفن بامتي

بالنــوم الهنــيء هــو الرسيــر الواســع واملريــح واملُجهــز 

ــواء  ــعة ذات اله ــرّات الواس ــة.  املم ــة الّناعم باألَغطي

الخالّبــة  والطبيعــة  الحديقــة  عــى  تطــّل  النقــي 

منتجــع ومصــح شــجرة  لــذا  باملنتجــع.  املُحيطــة 

ــة  ــع الطبيع ــل م ــل للتواص ــار األمث ــو الخي ــاة ه الحي

لإلســتمتاع بالهــدوء واالســرخاء.





سويت واسع ومريح
الســويت الفاخــر مبســاحة ٩٠ مــر مربــع هــو الخيــار 

ــدون اإلســتمتاع بإقامتكــم يف  ــم تري األنســب، ان كنت

ــا مــكان  ــاة. تجــدون هن منتجــع ومصــح شــجرة الحي

للنــوم الهنــيء، غرفــة واســعة للجلــوس مــع العائلة أو 

األصدقــاء، وطاولــة عمــل مــع إضائــة مريحــة. الُشفــة 

ــر  ــى التّفك ــم ع ــوم تُحثّك ــة الن ــع غرف ــة م املوصول

باالســتمتاع بوجبــة فطــور رومانســية. واذا كنتــم 

الواســعة، ســتكونوا ســعيدين  تحبّــون الحممــات 

ــاة هــو  ــار. منتجــع ومصــح شــجرة الحي ــذا االختي به

ــا. ــه دامئ ــذي تشــعرون بالســعادة ب ــكان ال امل





املطاعم
يف مصــح ومنتجــع شــجرة الحيــاة نحــب الطعــام 

ــث  ــزة حي ــهيّة وممي ــات ش ــدم وجب ــذا نُق ــذ، ل الّلذي

بإمــكان كل ضيــف أن يختــار مــا يحبّــه مــن الوجبــات 

ــه  ــن البوفي ــة م ــاخنة الغنيّ ــات الس ــة والوجب الخفيف

املفتــوح أو وجبــة عشــاء فاخــرة ُمؤلّفــة مــن أطبــاق 

ــار.  ــويب ب ــد اللّ ــاء يوج ــع األصدق ــوس م ــّدة. للجل ع

ــزة  ــات مميّ ــذة ومشوب ــّدم لكــم أيضــا قهــوة لذي نق

ــة. ــات متنّوع ــع حلوي م





العالج الطبيعي
واملفاصــل  الظهــر  آالم  تبــدأ  الــذي  الوقــت  يف 

ننصــح  اذن  حــن  اليوميــة،  حياتكــم  يف  تعيقكــم 

ــايئ  ــا وأخص ــاة. أطبّائُن ــجرة الحي ــح ش ــع ومص مبنتج

يســتخدمون  التأهيــل  واعــادة  الطبيعــي  العــالج 

ــة يف العــالج، مثــل العــالج  الطــرق الحديثــة والطبيعيّ

ــة واملغاطــس  ــايئ والعــالج باملوجــات الكهربائيّ الفيزي

والحّممــات واملّســاجات والعــالج باملــوارد الطبيعيــة. 

تحــت االرشاف الطبــي نُقــدم أيضــا برامجنــا العالجيّــة 

الفريــدة مثــل برنامــج العــالج املكثــف و برامــج 

عالجيــة ُمتخصصــة وبرامــج للراحــة واالســرخاء.





الوزن املثايل
ــم  ــي تعيقك ــوزن الت ــادة يف ال ــن زي ــون م ــل تعان ه

ــايل عــر  ــة؟ نقــدم لكــم الحــل املث يف حياتكــم اليومي

ــوزن بشــكل صحــي  برنامــج ســلِم Slim لتخفيــف ال

وطويــل األمــد. يركــز برنامــج ســلِم ليــس فقــط عــى 

ــه  ــل وعــى رشــاقة الجســم وصحت ــوزن ب تخفيــف ال

بشــكل عــام، وذلــك مــن خــالل الركيــز عــى برنامــج 

ــا( وجلســات  ــات يومي ــل )خمــس وجب ــذايئ متكام غ

ومتاريــن رياضيــة تســاعد يف تقويــة الجســم وتشــكيله 

وجلســات لتكســر وحــرق الدهــون بأجهــزة خاصــة، 

العضــالت  لراحــة  اىل جلســات عالجيــة  باإلضافــة 

واســرخائها.  كــم نركّــز عــى توعيتكــم لتجنــب 

ــوزن. ــادة ال ــي أدت إىل زي ــاء الت األخط





 WELL-BEING الحيوية والنشاط
االنســان  يحــدده  العمــر  وطــول  الحيــاة  جــودة 

بكيفيــة تعاملــه مــع ذاتــه. تعلّمــو عندنــا كيفيــة 

العنايــة بجســدكم ليظــل الجســم قــوي وبصحــة 

 .WELL-BEING ــة ــة حســب الفلســفة الحديث عالي

ستســتمعو عندنــا بجميــع القواعــد الســتة األساســية 

ِل WLL-BEING: النــوم الجيــد )sleep well( األكل 

)move well( الحركــة املنتظمــة )eat well( الصحــي

 )play well( قضــاء أوقــات الفــراغ بشــكل متنــّوع

نشــاطات ُممتعــة )work well( شــعور ومــزاج جيــد 

.)feel well(





االستجمم والجمل
ستســتمتعون مبنتجع ومصح شــجرة الحياة باالســرخاء 

واالســتجمم بأجــواء مميــزة. مســاجات األيورفيــدا 

والكالســيكية ومســاجات الجــمل واملغاطس والســاونا 

وســاونا البخــار ومتاريــن تنشــيط الجســم وغرهــا مــن 

الجلســات تســاعدكم عــى تنشــيط الجســم بأكملــة. 

كلمــة الجــمل يف منتجــع ومصــح شــجرة الحيــاة 

تعنــي البــشة املتجــددة والحيويــة والصحيــة، أيــدي 

حريريــة والعنايــة باألقــدام. املنظــر الجميــل ميلؤكــم 

ــد والثقــة بالنفــس والتفكــر االيجــايب. بالشــعور الجيّ





املسبح والسبا
كلمــة ســبا أو »Sanus per aqua« تعنــي الصحــة 

املكتســبة مــن امليــاه، وهــي التــي تكــون جــزء رئيســياً 

يف منتجــع شــجرة الحيــاة.

الحديقــة،  عــى  املطــل  الدافــئ  املســبح  زوروا 

الطبيعــي  الســبا  قســم  لزيــارة  مدعــوون  وأنتــم 

ــة  ــئ يف غرف ــب، والدف ــف كناي ــاف رصي ــاً الكتش أيض

ــاونا و  ــة يف الس ــاً الرامجاملختلف ــو أيض ــار وجرب البخ

الســاناتوريا. تجــدون خلــف النافــذة الســبا الخارجــي 

ــمم  ــم ح ــذي يض ــة ال ــة الجميل ــواء الطبيعي يف األج

الجاكــوزي ورصيــف كنايــب والســاونا.





املؤمترات
املــكان األنســب لنشــاطات وإجتمعــات الــشكات 

ورجــال األعــمل هــو املــكان الــذي يتواجــد بــه 

الهــدوء واملســاحة الواســعة والطعــام املميّــز. وإن 

كانــت الطبيعــة هــي عامــل مهــم لكــم، فــإن منتجــع 

ومصــح شــجرة الحيــاة هــو اإلختيــار األفضــل. نقــدم 

العمــل  حلقــات  للمؤمتــرات،  متكاملــة  خدمــات 

واالجتمعــات، وذلــك يف أماكــن مختلفــة بــآن واحــد.  

ــع  ــريض جمي ــة ت ــام املتنوع ــات الطع ــه ووجب البوفي

املجموعــات، وإمكانيّــة الراحــة واإلســرخاء خــالل 

ــع املشــاركن. ــعد جمي ــز تُس ــة يف منتجــع مميّ اإلقام





ما هي شجرة الحياة؟
ــا يف  ــا كُّن ــا كشــيئ أخــر صغــر عندم ــرت أمامن ظه

رحلــة ملشــاهدة غــروب الشــمس يف صحــراء البحرين. 

ــى  ــد ع ــل الوحي ــي الدلي ــت ه ــدة كان ــجرة وحي ش

ــه.  ــن تخيل ــر الميك ــكان وع ــط م ــاة وس ــود الحي وج

تكــر وحدهــا وســط صحــراء جافــة. شــجرة واحــدة 

ــة  ــا عميق ــون جذوره ــم تك ــاخنة. ك ــال س ــط رم وس

لتســتطيع وجــود املــاء وســط الصحــراء الجافــة. هــذه 

الّشــجرة الفريــدة هــي مثــال ملنتجعنــا ومصحنــا  

ــكم. ــدو بأنفس ــا لتتأك ــاة. زورون ــجرة الحي ــد ش الفري
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