
الئحة أسعار الربامج والباقات العالجية

صالحة من 2.1.2022



االقامات العالجية
< كومفورت

< كومفورت اكسرتا
< انتنسيق

< انتنسيف اكسرتا

* ال يشمل السعر رضيبة املدينة ويتم دفعها يف قسم االستقبال يوم املغادرة.



غرفة برمييومغرفة ستاندرد

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

215 يورو195 يورو210 يورو190 يوروغرفة مزدوجة

238 يورو218 يورو233 يورو213 يوروغرفة مفردة

269 يورو249 يورو--سويت

314 يورو294 يورو--سويت لشخص واحد

207 يورو187 يورو202 يورو182 يورورسير اضايف

برنامج العالج كومفورت
الحد األدىن لالقامة 7 ليايل  |  3 وجبات يومياً  |  28 جلسة عالجية

تــم تصميــم برنامــج تجديــد وإعــادة التأهيــل للعمــالء الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات 
العضــالت والعظــام املزمنــة وللذيــن يرغبــون يف تحســن حالتهــم الجســدية.

يتضمــن الربنامــج متاريــن فرديــة مــع أخصــايئ عــالج فيزيــايئ وجلســات عالجيــة بالطــن 
الطبيعــي واملغاطــس والتدليــك ومجموعــة واســعة مــن العالجــات الداعمة.

يتضمن هذا الربنامج جلسات عالجية فردية وجامعية.

يف بدايــة اإلقامــة، يخضــع العميــل الستشــارة الطبيــب. يقــوم الطبيــب بتشــخيص 
الحالــة الصحيــة للعميــل، وإذا لــزم األمــر، نقــوم بتعديــل برنامــج العــالج ليناســب حالــة 

ــة. ــل الصحي العمي
ــك التشــخيص  ــل حجــز الربنامــج. يجــب أن يشــمل ذل ــي قب ــر طب يرجــى إرســال تقري
واألدويــة املوصوفــة واملُســاعدات التــي تســتخدمها )العــكازات والكــرايس املتحركــة( وما 

إذا كنــت قــادراً عــى أداء العــالج بــدون مرافــق.

االقامة تشمل 

<  7× إقامة يف فندق أربع نجوم
<  7× ثالث وجبات يومياً عى شكل بوفيه مفتوح

<  1× استشارة طبية أولية
<  1× فحص تخطيط القلب

<  3× عالج فيزيايئ فردي 25 دقيقة 
<  3× متارين مع مساج مايئ يف املسبح

<  3× متارين خاصة عى االسطوانات 25 دقيقة 
<  1× مغطس تجديدي مع االضافات

 Hydro-massage 1× مغطس تدليك مايئ  >
Mary Anne 1× مغطس كربوين  >

<  2× مساج كالسييك جزيئ
Hydro-Jet 1× تدليك عى الرسير املايئ >

<  2× كامدات من الطن لطبيعي

< 2× كامدات الطن الطبيعي املضغوطة
< 1× كامدات شمع البارافن لليدين

<  5× استنشاق االكسجن
Huber Motion Lab 2× تدريب عى جهاز هايرب موشن  >

< ICOONE ×1 مدتها 30 دقيقة
<  دخول مجاين ملسبح الفندق

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

<  دخول مجاين لصالة اللياقة البدنية
األسعار للشخص الواحد يف الليلة الواحدة

خدمات اضافية 

<  برنس حامم ونعال خاص بالسبا ومناشف مجهزة يف الغرفة
<  انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

<  موقف للسيارات مشمول ضمن سعر اإلقامة



غرفة برمييومغرفة ستاندرد

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

235 يورو215 يورو230 يورو210 يوروغرفة مزدوجة

258 يورو238 يورو253 يورو233 يوروغرفة مفردة

289 يورو269 يورو--سويت

334 يورو314 يورو--سويت لشخص واحد

227 يورو207 يورو222 يورو202 يورورسير اضايف

برنامج العالج كومفورت اكسرتا
الحد األدىن لالقامة 7 ليايل  |  3 وجبات يومياً  |  28 جلسة عالجية

ــات  ــون مــن اضطراب ــن يعان ــل املصمــم للعمــالء الذي ــادة التأهي ــد وإع ــج تجدي برنام
ــة. ــم البدني ــون يف تحســن حالته ــن يرغب ــالء الذي ــة والعم العضــالت والعظــام املزمن

يتضمــن الربنامــج متاريــن فرديــة مــع أخصــايئ عــالج فيزيــايئ والعــالج بالطــن 
واملغطســات والتدليــك ومجموعــة واســعة مــن العالجــات الداعمــة. يتضمــن الربنامــج 
ــن  ــون م ــه يتك ــى عكس ــن ع ــورت، ولك ــي كومف ــج العالج ــات الربنام ــع جلس جمي
ــدون أن  ــن يري ــراد الذي ــات األف ــرم رغب ــك نح ــط. لذل ــة فق ــة فردي ــات عالجي جلس
يعاملــوا بشــكل فــردي حتــى يتمكنــوا مــن اســتعادة قوتهــم البدنيــة والعقليــة دون 

ــاج. إزع

يف بدايــة اإلقامــة، يخضــع العميــل الستشــارة الطبيــب. يقــوم الطبيــب بتشــخيص 
الحالــة الصحيــة للعميــل، وإذا لــزم األمــر، نقــوم بتعديــل برنامــج العــالج ليناســب حالــة 

ــة. ــل الصحي العمي
ــك التشــخيص  ــل حجــز الربنامــج. يجــب أن يشــمل ذل ــي قب ــر طب يرجــى إرســال تقري
واألدويــة املوصوفــة واملُســاعدات التــي تســتخدمها )العــكازات والكــرايس املتحركــة( وما 

إذا كنــت قــادراً عــى أداء العــالج بــدون مرافــق.

االقامة تشمل 

<  7× إقامة يف فندق أربع نجوم
<  7× ثالث وجبات يومياً عى شكل بوفيه مفتوح

<  1× استشارة طبية أولية
<  1× فحص تخطيط القلب

<  3× عالج فيزيايئ فردي 25 دقيقة 
<  2× مغطس تجديدي مع االضافات

 Hydro-massage 2× مغطس تدليك مايئ  >
<  3× مساج كالسييك جزيئ

Hydro-Jet 2× تدليك عى الرسير املايئ  >
<  2× كامدات من الطن لطبيعي

<  2× كامدات الطن الطبيعي املضغوطة
< 2× كامدات شمع البارافن لليدين

<  6× استنشاق االكسجن
 Huber Motion Lab 2× تدريب عى جهاز هايرب موشن  >

< ICOONE ×2 مدتها 30 دقيقة
<  دخول مجاين ملسبح الفندق

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

األسعار للشخص الواحد يف الليلة الواحدة<  دخول مجاين لصالة اللياقة البدنية

خدمات اضافية 

<  برنس حامم ونعال خاص بالسبا ومناشف مجهزة يف الغرفة
<  انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

<  موقف للسيارات مشمول ضمن سعر اإلقامة



غرفة برمييومغرفة ستاندرد

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

225 يورو205 يورو220 يورو200 يوروغرفة مزدوجة

248 يورو228 يورو243 يورو223 يوروغرفة مفردة

279 يورو259 يورو--سويت

324 يورو304 يورو--سويت لشخص واحد

217 يورو197 يورو212 يورو192 يورورسير اضايف

برنامج العالج انتنسيف
الحد األدىن لالقامة 7 ليايل  |  3 وجبات يومياً  |  35 جلسة عالجية

ــن  ــون م ــن يعان ــالء الذي ــل والعــالج للعم ــادة التأهي ــج شــامل إلع ــم برنام ــم تصمي ت
الجراحيــة  العمليــات  بعــد  وللعمــالء  املزمنــة،  والعظــام  العضــالت  اضطرابــات 
واإلصابــات. يتميــز هــذا الربنامــج بالتامريــن الفرديــة مــع املعالــج فاليزيــايئ  يف جميــع 
األيــام مــا عــدا عطلــة نهايــة األســبوع. يتــم اســتكامل العــالج الطبيعــي بالعــالج بالطــن 

ــة. ــن العالجــات الداعم ــة واســعة م ــك ومجموع ــي واملغاطــس والتدلي الطبيع
يتضمن هذا الربنامج جلسات عالجية فردية وجامعية.

يف بدايــة اإلقامــة، يخضــع العميــل الستشــارة الطبيــب. يقــوم الطبيــب بتشــخيص 
الحالــة الصحيــة للعميــل، وإذا لــزم األمــر، نقــوم بتعديــل برنامــج العــالج ليناســب حالــة 

ــة. ــل الصحي العمي
ــك التشــخيص  ــل حجــز الربنامــج. يجــب أن يشــمل ذل ــي قب ــر طب يرجــى إرســال تقري
واألدويــة املوصوفــة واملُســاعدات التــي تســتخدمها )العــكازات والكــرايس املتحركــة( وما 

إذا كنــت قــادراً عــى أداء العــالج بــدون مرافــق.

االقامة تشمل 

<  7× إقامة يف فندق أربع نجوم
<  7× ثالث وجبات يومياً عى شكل بوفيه مفتوح

<  1× استشارة طبية أولية
<  1× فحص تخطيط القلب

<  5× عالج فيزيايئ فردي 25 دقيقة 
<  3× متارين مع مساج مايئ يف املسبح

<  3× متارين خاصة عى االسطوانات 25 دقيقة
<  1× مغطس تجديدي مع االضافات

 Hydro-massage 1× مغطس تدليك مايئ  >
Mary Anne 1× مغطس كربوين  >

<  3× مساج كالسييك جزيئ
Hydro-Jet 2× تدليك عى الرسير املايئ  >

<  2× كامدات من الطن لطبيعي
<  2× كامدات الطن الطبيعي املضغوطة

خدمات اضافية 

<  برنس حامم ونعال خاص بالسبا ومناشف مجهزة يف الغرفة
<  انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

<  موقف للسيارات مشمول ضمن سعر اإلقامة

< 1× كامدات شمع البارافن لليدين
<  6× استنشاق االكسجن

Lympha Press 2× ترصيف الليمفا امليكانييك  >
 Huber Motion Lab 2× تدريب عى جهاز هايرب موشن  >

< ICOONE ×1 مدتها 30 دقيقة
<  دخول مجاين ملسبح الفندق

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

األسعار للشخص الواحد يف الليلة الواحدة<  دخول مجاين لصالة اللياقة البدنية



غرفة برمييومغرفة ستاندرد

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

255 يورو235 يورو250 يورو230 يوروغرفة مزدوجة

278 يورو258 يورو273 يورو253 يوروغرفة مفردة

309 يورو289 يورو--سويت

354 يورو334 يورو--سويت لشخص واحد

247 يورو227 يورو242 يورو222 يورورسير اضايف

برنامج العالج انتنسيف اكسرتا
عالجية جلسة 35 3 وجبات يومياً  |  الحد األدىن لالقامة 7 ليايل  | 

ــن  ــون م ــن يعان ــالء الذي ــل والعــالج للعم ــادة التأهي ــج شــامل إلع ــم برنام ــم تصمي ت
الجراحيــة  العمليــات  بعــد  وللعمــالء  املزمنــة،  والعظــام  العضــالت  اضطرابــات 
واإلصابــات. يتميــز هــذا الربنامــج بالتامريــن الفرديــة مــع املعالــج فاليزيــايئ يف جميــع 
ــالج  ــي بالع ــالج الطبيع ــتكامل الع ــم اس ــبوع. يت ــة األس ــة نهاي ــدا عطل ــا ع ــام م األي
بالطــن الطبيعــي واملغاطــس والتدليــك ومجموعــة واســعة مــن العالجــات الداعمــة. 
يتضمــن الربنامــج جميــع جلســات الربنامــج العالجــي انتنســيف، ولكــن عــى عكســه 
ــن  ــراد الذي ــات األف ــك نحــرم رغب ــط. لذل ــة فق ــة فردي ــن جلســات عالجي ــون م يتك
ــة  ــم البدني ــتعادة قوته ــن اس ــوا م ــى يتمكن ــردي حت ــكل ف ــوا بش ــدون أن يعامل يري

ــاج. ــة دون إزع والعقلي
يف بدايــة اإلقامــة، يخضــع العميــل الستشــارة الطبيــب. يقــوم الطبيــب بتشــخيص 
الحالــة الصحيــة للعميــل، وإذا لــزم األمــر، نقــوم بتعديــل برنامــج العــالج ليناســب حالــة 

ــة. ــل الصحي العمي
ــك التشــخيص  ــل حجــز الربنامــج. يجــب أن يشــمل ذل ــي قب ــر طب يرجــى إرســال تقري
واألدويــة املوصوفــة واملُســاعدات التــي تســتخدمها )العــكازات والكــرايس املتحركــة( وما 

إذا كنــت قــادراً عــى أداء العــالج بــدون مرافــق.

االقامة تشمل 

<  7× إقامة يف فندق أربع نجوم
<  7× ثالث وجبات يومياً عى شكل بوفيه مفتوح

<  1× استشارة طبية أولية
<  1× فحص تخطيط القلب

<  5× عالج فيزيايئ فردي 25 دقيقة 
<  2× مغطس تجديدي مع االضافات

Hydro-massage 2× مغطس تدليك مايئ  >
Mary Anne 1× مغطس كربوين  >

<  2× مساج كالسييك جزيئ
<  1× مساج كالسييك لكامل الجسم

Hydro-Jet 2× تدليك عى الرسير املايئ  >
3× كامدات من الطن لطبيعي  >

3× كامدات الطن الطبيعي املضغوطة  >

خدمات اضافية 

<  برنس حامم ونعال خاص بالسبا ومناشف مجهزة يف الغرفة
<  انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

<  موقف للسيارات مشمول ضمن سعر اإلقامة

<  2× كامدات شمع البارافن لليدين
6× استنشاق االكسجن >

Lympha Press 2× ترصيف الليمفا امليكانييك  >
Huber Motion Lab 2× تدريب عى جهاز هايرب موشن >

<  ICOONE ×2 مدتها 30 دقيقة
دخول مجاين ملسبح الفندق  >

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

دخول مجاين لصالة اللياقة البدنية  >

األسعار للشخص الواحد يف الليلة الواحدة



اقامات تخفيف الوزن
< برنامج سلِم

< برنامج سلِم بلس



غرفة برمييومغرفة ستاندرد

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

225 يورو205 يورو220 يورو200 يوروغرفة مزدوجة

248 يورو228 يورو243 يورو223 يوروغرفة مفردة

279 يورو259 يورو--سويت

324 يورو304 يورو--سويت لشخص واحد

217 يورو197 يورو212 يورو192 يورورسير اضايف

برنامج سلِم لتخفيف الوزن
عالجية جلسة 59 3 وجبات يومياً  |  الحد األدىن لالقامة 14 ليلة  | 

األسعار للشخص الواحد يف الليلة الواحدة

ــم  ــكل دائ ــوزن بش ــدان ال ــداً أدى إىل فق ــاً فري ــأنا برنامج ــنوات، أنش ــع س ــل بض قب
ــل  ــن قب ــادك م ــيتم إرش ــك، س ــاء إقامت ــالء. أثن ــن العم ــد م ــة للعدي ــن الحال وتحس
ــة الــذي ســيعد لــك  قامئــة طعــام وســيبحث معــك حالتــك الحاليــة.  أخصــايئ التغذي
هــذا الربنامــج مخصــص للعمــالء النشــطن. يتضمــن متاريــن متكــررة يف صالــة 
ــور  ــاز HUBER MOTION LAB املتط ــن بجه ــراء متاري ــم إج ــة ويت ــة البدني اللياق

ــة.  ــا الدهني ــات مبتكــرة تســاعد يف تكســر الخالي تحــت إرشاف املــدرب. نعمــل بتقني
يخضــع العميــل أيضــاً لجلســات مختــرب تخفيــف الــوزن SLIM، حيــث نعالــج بجهــاز 
VANQUISH ME الــذي يعمــل بالــرتددات وجهــاز إعــادة تشــكيل مناطــق الجســم 

ــا. ــرح الليمف ــات ط ــايل ICOONE وجلس ــرتدد الع بال

االقامة تشمل 

<  14× إقامة يف فندق أربع نجوم
<  14× جميع الوجبات يومياً عى شكل بوفيه مفتوح من بوفيه برنامج سلِم الخاص

الفحوص والتحاليل 

<  1× استشارة طبية أولية
<  1× فحص تخطيط القلب

<  1× تحليل الدم البيوكيميايئ 
<  1× استشارة أولية مع أخصايئ التغذية

<  2× استشارة مع أخصايئ التغذية خالل فرتة العالج
InBody 3× فحص بجهاز انبودي  >

التامرين بالصالة الرياضية 

<  6× متارين مع مساج مايئ يف املسبح
<  6× متارين يف الصالة الرياضية 25 دقيقة

<  4× متارين كارديو Kardio يف الصالة الرياضية
Nordic Walking 6× ميش شاميل مع العىص  >

Huber Motion Lab 4× تدريب عى جهاز هايرب موشن >

خدمات اضافية 

<  برنس حامم ونعال خاص بالسبا ومناشف مجهزة يف الغرفة
<  انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

<  موقف للسيارات مشمول ضمن سعر اإلقامة

جلسات التجديد 

<  1× مغطس تجديدي مع االضافات
Hydro-massage 1× مغطس تدليك مايئ  >

<  1× مساج كالسييك لكامل الجسم
<  1× مساج كالسييك جزيئ
7× استنشاق االكسجن >

مخترب سلِم 

Lympha Press 2× ترصيف الليمفا امليكانييك  >
VANQUISH ME - abdomen 3× فانكيش مي  >

<  ICOONE ×2 مدتها 50 دقيقة
<  13× رشاب عالجي

دخول مجاين ملسبح الفندق   >
دخول مجاين لقسم السبا الطبيعي والسبا يف الحديقة )ساونا، ساناتاريوم،    >

  رصيف كنايب، غرفة البخار(
<   دخول مجاين لصالة اللياقة البدنية



غرفة برمييومغرفة ستاندرد

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

250 يورو230 يورو245 يورو225 يوروغرفة مزدوجة

273 يورو253 يورو268 يورو248 يوروغرفة مفردة

304 يورو284 يورو--سويت

349 يورو329 يورو--سويت لشخص واحد

242 يورو222 يورو237 يورو217 يورورسير اضايف

برنامج سلِم بلس لتخفيف الوزن
الحد األدىن لالقامة 14 ليلة  |  3 وجبات يومياً  |  67 جلسة عالجية

األسعار للشخص الواحد يف الليلة الواحدة

هــذا الربنامــج مخصــص للذيــن يعانــون مــن آالم الظهــر واملفاصــل والتــي تــزداد ســوءاً 
بســبب زيــادة الــوزن. يقــدم هــذا الربنامــج جميــع الجلســات العالجيــة املتضمنــة يف 
برنامــج ســلِم الرئيــي  اضافــة اىل العــالج الطبيعــي الفــردي وكــامدات الطــن لعــالج 
مشــاكل الجهــاز الحــريك. لقــد أدى برنامــج SLIM بالفعــل إىل فقــدان الــوزن بشــكل 
دائــم وتحســن الحالــة للعديــد مــن العمــالء. أثنــاء إقامتــك، ســيتم إرشــادك مــن قبــل 

أخصــايئ التغذيــة الــذي ســيعد لــك  قامئــة طعــام وســيبحث معــك حالتــك الحاليــة. 

هــذا الربنامــج مخصــص للعمــالء النشــطن. يتضمــن متاريــن متكــررة يف صالــة اللياقــة 
البدنيــة ويتــم إجــراء متاريــن بجهــاز HUBER MOTION LAB املتطــور تحت إرشاف 
املــدرب. نعمــل بتقنيــات مبتكــرة تســاعد يف تكســر الخاليــا الدهنيــة. يخضــع العميــل 
 VANQUISH ــاز ــج بجه ــث نعال ــوزن SLIM، حي ــف ال ــرب تخفي أيضــاً لجلســات مخت
ــرتدد العــايل  ــذي يعمــل بالــرتددات وجهــاز إعــادة تشــكيل مناطــق الجســم بال ME ال

ICOONE وجلســات طــرح الليمفــا.

االقامة تشمل 

<  14× إقامة يف فندق أربع نجوم
<  14× جميع الوجبات يومياً عى شكل بوفيه مفتوح من بوفيه برنامج سلِم الخاص

الفحوص والتحاليل 

<  1× استشارة طبية أولية
<  1× فحص تخطيط القلب

<  1× تحليل الدم البيوكيميايئ 
<  1× استشارة أولية مع أخصايئ التغذية

<  2× استشارة مع أخصايئ التغذية خالل فرتة العالج
InBody 3× فحص بجهاز انبودي  >

التامرين بالصالة الرياضية 

<  6× متارين مع مساج مايئ يف املسبح
<  6× متارين يف الصالة الرياضية 25 دقيقة

<  4× متارين كارديو Kardio يف الصالة الرياضية
 Nordic Walking 6× ميش شاميل مع العىص  >

Huber Motion Lab 4× تدريب عى جهاز هايرب موشن  >

خدمات اضافية 

<  برنس حامم ونعال خاص بالسبا ومناشف مجهزة يف الغرفة
<  انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

<  موقف للسيارات مشمول ضمن سعر اإلقامة

جلسات التجديد 

<  1× مغطس تجديدي مع االضافات
  Hydro-massage 1× مغطس تدليك مايئ  >

<  1× مساج كالسييك لكامل الجسم
<  1× مساج كالسييك جزيئ
<  7× استنشاق االكسجن

<  4× كامدات من الطن الطبيعي
<  4× عالج فيزيايئ فردي 25 دقيقة

مخترب سلِم 

 Lympha Press 2× ترصيف الليمفا امليكانييك  >
VANQUISH ME - abdomen 3× فانكيش مي  >

<  ICOONE ×2 مدتها 50 دقيقة
<  13× رشاب عالجي

<   دخول مجاين ملسبح الفندق
<   دخول مجاين لقسم السبا الطبيعي والسبا يف الحديقة )ساونا، ساناتاريوم، 

  رصيف كنايب، غرفة البخار(
<   دخول مجاين لصالة اللياقة البدنية



إقامات التعايف ويلنس
7 سنوات أصغر في 7  أيام >

< هدية فاخرة للمرأة
< هدية فاخرة للرجل



غرفة برمييومغرفة ستاندرد

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

1120 يورو1001 يورو1085 يورو966 يوروغرفة مزدوجة

1281 يورو1162 يورو1246 يورو1127 يوروغرفة مفردة

1498 يورو1379 يورو--سويت

1813 يورو1694 يورو--سويت لشخص واحد

1064 يورو945 يورو1029 يورو910 يورورسير اضايف

باقة 7 سنوات أصغر بـ 7 أيام
7 ليايل  |  3 وجبات يومياً  |  18 جلسة عالجية

األسعار للشخص الواحد يف الليلة الواحدة

ــعور  ــع بالش ــب أن يتمت ــل يج ــط، ب ــر فق ــل املظه ــرء جمي ــون امل ــم أن يك ــس امله لي
ــد أيضــاً.  الجي

ــراز  ــز اف ــة وتحفي ــيط الطاق ــد تنش ــة لتعي ــة بعناي ــة مصمم ــداد باق ــا باع ــد قمن لق
االندورفــن والهرمونــات األخــرى التــي يحتاجهــا الجســم.

ــات  ــن الجلس ــة م ــكيلة فعال ــاً لتش ــاج أيض ــد يحت ــن الجس ــن، ولك ــط الذه ــس فق لي
ــنن. ــة س ــوراء لبضع ــاعة لل ــارب الس ــد عق ــي  تعي ــة الت العالجي

االقامة تشمل 

<  7× إقامة يف فندق أربع نجوم
<  7× ثالث وجبات يومياً عى شكل بوفيه مفتوح

BABOR 1× عالج بابور تجمييل فاخر شجرة الحياة  >
<  1× لفافة تجديد بابل يف الرسير املايئ سوفت باك

<  1× تقشر اكسوتيك ثالغو THALGO مع جوز الهند
<  1× مغطس اندوسيان - مغطس الحليب مع بودرة بركانية

<  1× مساج العطور شجرة الحياة
<  7× كامدات شمع البارافن لليدين

<  6× مترين التنشيط الصباحي
<  6× استنشاق االكسجن

خدمات اضافية 

<  برنس حامم ونعال خاص بالسبا ومناشف مجهزة يف الغرفة
<  انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

<  موقف للسيارات مشمول ضمن سعر اإلقامة

<   دخول مجاين ملسبح الفندق
<   دخول مجاين لقسم السبا الطبيعي والسبا يف الحديقة )ساونا، ساناتاريوم، 

  رصيف كنايب، غرفة البخار(
<   دخول مجاين لصالة اللياقة البدنية



غرفة برمييومغرفة ستاندرد

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

410 يورو362 يورو400 يورو352 يوروغرفة مزدوجة

456 يورو408 يورو446 يورو398 يوروغرفة مفردة

518 يورو470 يورو--سويت

608 يورو560 يورو--سويت لشخص واحد

394 يورو346 يورو384 يورو336 يورورسير اضايف

باقة هدية فاخرة للمرأة
ليلتن  |  3 وجبات يومياً  |  5 جلسات عالجية

األسعار للشخص الواحد يف الليلة الواحدة

اختــاري لنفســك هديــة ستســتمتعن حقــاً بهــا. لــيك تدلــيل جســدك، ســوف نقــوم بتحضــر مزيــج مــن الجلســات العالجيــة بعنايــة لتمنحــك االحســاس باالرتيــاح وتغيــر واضــح 
أيضــاً. ســتكوين منتعشــة وستشــعري بالراحــة واالســرتخاء. شــجرة الحيــاة تقــدم لــيك كل هــذا وأكــر.

االقامة تشمل 

<  2× إقامة يف فندق أربع نجوم
<  2× ثالث وجبات يومياً عى شكل بوفيه مفتوح

<  1× طقوس العنارص الخمس
<  1× راسول - حامم البخار املغريب

BABOR 1× جلسة تجميل الوجه بابور  >
<  1× مساج عى الرسير املايئ هيدروجت

<  1× استنشاق االكسجن

خدمات اضافية 

<  برنس حامم ونعال خاص بالسبا ومناشف مجهزة يف الغرفة
<  انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

<  موقف للسيارات مشمول ضمن سعر اإلقامة

<   دخول مجاين ملسبح الفندق
<   دخول مجاين لقسم السبا الطبيعي والسبا يف الحديقة )ساونا، ساناتاريوم، 

  رصيف كنايب، غرفة البخار(
<   دخول مجاين لصالة اللياقة البدنية



غرفة برمييومغرفة ستاندرد

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

410 يورو362 يورو400 يورو352 يوروغرفة مزدوجة

456 يورو408 يورو446 يورو398 يوروغرفة مفردة

518 يورو470 يورو--سويت

608 يورو560 يورو--سويت لشخص واحد

394 يورو346 يورو384 يورو336 يورورسير اضايف

باقة هدية فاخرة للرجل
ليلتن  |  3 وجبات يومياً  |  5 جلسات عالجية

األسعار للشخص الواحد يف الليلة الواحدة

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

االقامة تشمل 

<  2× إقامة يف فندق أربع نجوم
<  2× ثالث وجبات يومياً عى شكل بوفيه مفتوح

<  1× مساج كالسييك لكامل الجسم
<  1× كامدات من الطن الطبيعي

<  1× راسول - حامم البخار املغريب
<  1× مساج عى الرسير املايئ هيدروجت

<  1× استنشاق االكسجن

خدمات اضافية 

<  برنس حامم ونعال خاص بالسبا ومناشف مجهزة يف الغرفة
<  انرتنت رسيع يف جميع أرجاء الفندق مبا فيه الغرفة

<  موقف للسيارات مشمول ضمن سعر اإلقامة

<   دخول مجاين ملسبح الفندق
<   دخول مجاين لقسم السبا الطبيعي والسبا يف الحديقة )ساونا، ساناتاريوم، 

  رصيف كنايب، غرفة البخار(
<   دخول مجاين لصالة اللياقة البدنية



قسم السبا الطبيعي والحديقة

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

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

< ميكن استعامل قسم السبا الطبيعي والحديقة بشكل خاص، ملزيد من املعلومات 
  نرجوا مراجعة 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 عى مقعد الفقاعات.
< مفتوح يومياً باستثناء األوقات املخصصة للتامرين يف املسبح.

الصالة الرياضية

< تقدم الصالة الرياضية أجهزة الكارديو kardio ونظام التامرين عى الحبال املعلقة 
  TRX وأنظمة تدريب اللياقة البدنية املعتادة TotalGym. الصالة مجهزة لبناء 

.bodybuilding األجسام  
< ميكن الدخول يف األحذية الرياضية ذات النعال الفاتح اللون فقط.

< مفتوح يومياً 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 عى األطفال لباس مالبس السباحة املخصصة لذلك والتي ميكن رشائها يف قسم االستقبال ويلنيس أثناء دخولهم للمسبح.
يسمح بالدخول للصالة الرياضية لألشخاص األكرب من 18 سنة فقط.

- شكراً لكم عى التقيد بهذه الرشوط. -



تفاصيل اإلقامة

غرفة مزدوجة ستاندرد
< مساحة الغرفة 30 متر مربع مع شرفة

< مغطس )بانيو أو دش( 
< تواليت مع بيديه

< مكيف هواء
< تلفاز مع محطات فضائية

< انترنت واي فاي مجاني
< خزنة أمانات

< ميني بار
< حمام، برنس، نعال ومناشف الحمام

غرفة مزدوجة برمييوم
< مساحة الغرفة 30 متر مربع مع شرفة

< مغطس )بانيو أو دش( 
< تواليت مع بيديه

< مكيف هواء
< تلفاز مع محطات فضائية وانترنت

< انترنت واي فاي مجاني
< خزنة أمانات

< ميني بار
< مطبخ وغرفة جلوس

< جهاز العداد القهوة L’OR والشاي
< مياه معدنية عند الوصول

Botanica مستحضرات بوتانيكا >
< حمام، برنس، نعال ومناشف الحمام

سويت برمييوم
< مساحة السويت 90 متر مربع مع شرفة

< مغطس )بانيو أو دش( 
< تواليتين مع بيديه

< مكيف هواء
< تلفازين مع محطات فضائية وانترنت

< انترنت وايفاي مجاني
< خزنة أمانات

< ميني بار
< مطبخ وغرفة جلوس

< جهاز العداد القهوة L’OR والشاي
< مياه معدنية عند الوصول

Botanica مستحضرات بوتانيكا >
< حمام، برنس، نعال ومناشف الحمام



سائق شخيص

سائق ومرافق شخيص محرتف سيهتم براحتك. سائقك الشخيص يقدم لك جميع الخدمات السياحة يف كامل التشيك وذلك بوقت من ١٢ ساعة وحتى أيام متعددة. 

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 من املطار مبارشًة. ستكون السيارة متاحة 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.

 - للمزيد من املعلومات والحجز، نرجو التواصل مع قسم املبيعات.

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

تغير نوع االقامة خالل فرتة االقامة:

أسعار الخدمات لألطفال - إقامة مع ثالث وجبات يومياً

مجاناًرسير أطفال لطفل أقل من 3 سنوات

مجاناًطفل 3 سنوات وأقل

42 يوروالطفل من 4 اىل 12 سنة - رسير اضايف

69 يوروالطفل من 13 اىل 17 سنة - رسير اضايف

25 يورو يف اليومتغير الوجبات اىل نظام برنامج سلِم الغذايئ )مبا فيه استشارة أخصايئ الغذاء(

25 يورو / 49 يوروتسجيل خروج متأخر )الساعة السادسة مساءاً كحد أقىص( - غرفة مزدوجة / سويت

مجاناًعى أساس توصية الطبيب

100 يوروتغير نوع الباقة بقرار من العميل

غرفة برمييومغرفة ستاندرد

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

3/31 - 1/2
12/21 - 10/1

9/30 - 4/1
1/1 - 12/22

167 يورو147 يورو162 يورو142 يوروغرفة مزدوجة

190 يورو170 يورو185 يورو165 يوروغرفة مفردة

221 يورو201 يورو--سويت

266 يورو246 يورو--سويت لشخص واحد

159 يورو139 يورو154 يورو134 يورورسير اضايف

األسعار للشخص الواحد يف الليلة الواحدة
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