
العالجات  قامئة 





Step into another world, leave the everyday behind and 
be transported on a journey to ultimate relaxation and 
discovery. Veiled under the wing of the iconic Falcon, ESPA 
Mondrian Doha is truly a hidden treasure, with striking use 
of space and light, the spa provides an oasis retreat, itself 
an adventure of colours, textures and sensory experiences.

Allow our expert team to guide you on an unforgettable  
spa voyage, in a palace of pure luxury.

West Bay Lagoon • Qatar • Doha • T +974 4045 5550 • E espa.doha@sbe.com

ورافقونا  ليومية  ا ة  لحيا ا هموم  وراءكم  تركوا  وا لبديعة  ا ء  األجوا عامل  أدخلوا 
موندريان  إسبا  ء.  لهنا ا واستكشاف  االسرتخاء  فيها  لكم  نضمن  رحلة  يف 
من  مبساحات  ويتباهى  املذهل  فالكون  جناح  تحت  مخبأ  كنز  هو  الدوحة 
لتجارب  وا األلوان  من  ومغامرة  السكينة  من  واحة  ويشّكل  والضوء،  الجامل 

. لحسية ا

الصحي  املنتجع  رحلة  يف  يوّجهكم  العالجات  يف  املتخصص  فريقنا  دعوا 
املذهلة. القصور  بفخامة  نتم  ا نعموا  وا املمتعة 



SPA FACILITIES

A striking and diverse design of space and light, ESPA at Mondrian Doha delivers an unforgettable wellness 
experience hidden within a private garden of serenity and tranquillity. 

A sophisticated palace of luxury, ESPA at Mondrian Doha creates a magical illusion of a “secret garden” 
featuring separate spas for men and women, twelve treatments rooms, a heat experience garden, opulent 
relaxation rooms and a traditional Turkish Hammam.

ESPA

With a pioneering collection of natural spa products and treatments, ESPA stands at the forefront of 
today’s global spa industry. Developed in the UK, Espa products harness the potent powers of nature 
alongside the latest advances in skincare science to produce instantly visible and long-lasting results.

الصحي املنتجع  تسهيالت 

تُن ال  وراحة  عافية  تجربة  الدوحة،  موندريان  يف  إسبا  يقّدم  والضوء،  للمساحة  واملتنوع  املذهل  بتصميمه 

والهدوء الصفاء  من  خاصة  حديقة 

للرجال منفصلة  تسهيالت  تضم  التي  املبهرة  الرسية”  “الحديقة  بأجواء  ويوحي  بفخامته،  أنيق  قرص  هو  الدوحة  موندريان   إسبا 
تقليديا تركيا  وحامما  فاخرة  اسرتخاء  غرف  الحرارية،  املرافق  حديقة  للعالجات،  غرفة   12 الصحي،  املنتجع  لخدمات  والسيدات 

سبا إ

يف الصحية  للمنتجعات  الحايل  القطاع  يف  يتفّوق  الطبيعية،  الصحي  املنتجع  وعالجات  منتجات  من  رائدة  مبجموعة  املتميز   إسبا 

بالبرشة العناية  علم  يف  التطورات  أحدث  جانب  اىل  الطبيعة  إمكانيات  كل  مسّخرة  املتحدة  اململكة  يف  إسبا  منتجات  تطّور   العامل. 

األمد وطويلة  ظاهرة  نتائج  لتقديم 



TIME

“The time to relax is when you don’t have time for it”

Here at Espa we understand how precious your time is, so we offer you the ability to simply “book time”. 

At the beginning of your treatment our expert therapists will discuss your specific needs and requirements 
and help create a perfect, personalised experience in the time selected. From relaxation, to stress release, 
toning and anti-ageing, we can address whatever you desire.

30 minutes 
60 minutes
90 minutes

120 minutes
180 minutes

*Excludes the Spa Suite, Hammam, Dermalux and Pregnancy treatment

قت لو ا

“ لذلك وقت  لديكم  يكون  ال  عندما  هو  لالسرتخاء  تحتاجونه  الذي  ”الوقت 

بساطة بكل  الوقت”  “حجز  إمكانية  لكم  نقّدم  لذا  وقتكم،  مثني  هو  كم  ندرك  موندريان  إسبا  يف  هنا  نحن 

لهم يتسنى  ليك  الخاصة  ومتطلباتكم  احتياجاتكم  لدينا  املعالجون  األخصائيون  معكم  يناقش  سوف  العالجية،  جلستكم  بداية   يف 
وضامن التوتر،  من  إراحتكم  إىل  االسرتخاء،  من  احتياجاتكم  كل  لتلبية  جاهزون  نحن  املحدد.  الوقت  يف  مثالية  شخصية  تجربة   ابتكار 

الشيخوخة مظاهر  ومكافحة  النشاط 

دقيقة  30
دقيقة  60
دقيقة  90

دقيقة  120
دقيقة  180

والحمل ديرمالوكس  الحاّمم،  الصحي،  املنتجع  جناح  عالجات  تشمل  ال  *األسعار 



SPA SUITE  

PRIVATE HAVEN             180 MINS

Discover the epitome of indulgence with this lavish spa experience.

Perfect for sharing relaxation time with a friend, loved one or simply by yourself, our striking Spa Suite 
features two individual treatment rooms, private changing area and a beautiful relaxation room with 
Steam Room and Sauna… a place to be your haven of tranquility for a minimum of three hours.

This package includes a 60 minute treatment of your choice per person, leaving you the remaining time 
to enjoy the thermal and relaxation spaces, and herbal tea and snacks.

CELEBRATION INDULGENCE 

Perfect for special occasions or just to show someone how much they are loved, this package includes 
10 balloons, rose petals, and candles.

PERSONALISED CAKE 

Whether it’s a special occasion or not, a cake is always a great choice! Choose a cake of your choice, 
with any message, from our very own Magnolia Bakery.

AFTERNOON TEA 

For the ultimate pampering add the deliciously indulgent Mondrian Afternoon Tea to your 
Spa Suite experience, making this day an extra special memory to cherish.

ADD ON OPTIONS

◊ Time Extension in Spa Suite (per hour)
◊ Additional 60 minutes treatment 

Further food and drinks can be served privately, either preordered or a la carte on the day.  Additional 
charges apply for food and drinks.

*Hammam and Dermalux treatments are not available as part of the Spa Suite experience



دقيقة  180 خاصة....................................................................................................................................................... جنة 
الصحي املنتجع  ألجواء  املذهلة  التجربة  هذه  مع  الدالل  قمة  إكتشفوا 

مستقلتني  غرفتني  ويتضّمن  مبفردكم،  بها  تسعدون  لتجربة  أو  رشيك  أو  صديق  مع  مشرتكة  اسرتخاء  لتجربة  مثايل  الصحي  املنتجع  جناح 

ساعات  ثالث  ملدة  الهناء  من  مالذا  لكم  ليكون  وسونا...  بخار  غرفة  تسهيالت  مع  لالسرتخاء  رائعة  وغرفة  املالبس  لتبديل  خاصا  وركنا  للعالجات، 

األقل. عىل 

املرافق  بتسهيالت  لالستمتاع  املتبقي  الوقت  من  فتستفيدون  الواحد،  للشخص  اختياركم  من  دقيقة   60 ملدة  عالج  جلسة  العرض  هذا  يتضمن 

الخفيفة. والوجبات  األعشاب  وشاي  االسرتخاء  وركن  الحرارية 

االحتفال متعة 
والشموع. الورد،  وبتالت  بالونات،  عرشة  من  زينة  ويتضمن  منكم،  للمقربني  حبكم  مدى  عن  للتعبري  أو  الخاصة  للمناسبات  مثايل  العرض  هذا 

خاصة برسالة  حلوى  قالب 
مانيوليا. الخاص  مخبزنا  من  تزينه  رسالة  أية  مع  تحبون  الذي  القالب  إختاروا  الخيارات!  أفضل  من  الحلوى  قالب  يبقى  املناسبة،  كانت  مهام 

الظهر بعد  شاي 
يف  الجميلة  ذكرياتكم  لتعزيز  الصحي،  املنتجع  جناح  تجربة  اىل  موندريان  من  الشهي  الظهر  بعد  شاي  خيار  إضافة  ميكنكم  الدالل  من  ملزيد 

املميز. اليوم  هذا 

خيارات  

الواحدة(	  )للساعة  الصحي  املنتجع  جناح  يف  الوقت  متديد 

دقيقة 	   60 ملدة  عالج  جلسة  إضافة 

واملرشوبات. املأكوالت  عىل  إضافية  رسوم  تطبّق  عينه.  اليوم  يف  الطعام  قامئة  من  أو  مسبق  بطلب  إما  متاحة  واملرشوبات  املأكوالت 

الصحي. املنتجع  جناح  تجربة  من  كجزء  متاحة  ليست  وديرمالوكس  الحاّمم  *عالجات 

الصحي املنتجع  جناح 



HAMMAM JOURNEYS

ULTIMATE HAMMAM JOURNEY                    120 MINS

The Ultimate Hammam experience – cleanse, smooth, hydrate and nourish the skin, clear and awaken the 
mind, and banish muscular stress and tension. Emerge renewed.
INCLUDES

Glow Hammam Journey – ESPA Personalized massage or Personalized Facial

GLOW HAMMAM JOURNEY               60 MINS

Restore skin’s luminous beauty with this total body experience.

Deeply cleansing, refining and nourishing, this traditional experience incorporates a full body scrub, 
massage and body mask, before finishing with a reawakening hair and scalp massage treatment.
INCLUDES

Scrub – Foam massage – Hair wash and conditioning treatment – Mud body mask – Steam

HAMMAM REVIVIAL                30 MINS

Re-energize skin with this invigorating treatment.

Reveal velvet-soft skin with this refining full body ritual, including a traditional Kesse mitt and black dates 
scrub.
INCLUDES

Scrub – Steam

Complement your Hammam Revival with:

SLEEK & SHINE HAIR RITUAL               15 MINS

Instantly revitalize and nourish hair with this express treatment.

Discover smooth, easy to style and beautifully shiny hair in just one treatment. Product build-up and 
excess sebum are cleansed away before hair is treated to a deeply hydrating and intensely rejuvenating 
mask. As you lie back and inhale the divine aromas of pure essential oils, feel stress and tension melt 
away.



الحّمم رحالت 

دقيقة  120 املثالية................................................................................................................................ الحاّمم  رحلة 

العضالت.  وتشّنج  توتّر  عىل  والقضاء  وتنبيهه،  الذهن  وتصفية  البرشة،  وتغذية  وترطيب  وتنعيم  تنظيف  عىل  تساعد  املذهلة  الحاّمم  تجربة 

الجلسة. بعد  مضمون  التجدد 

العالج: يتضمن 

الحاجة وفق  للوجه  عناية  أو  إسبا  تدليك  جلسة   – النضارة  حّمم  رحلة 

دقيقة  60 النضارة.................................................................................................................................... حاّمم  رحلة 
الجسم. لكامل  التجربة  هذه  مع  برشتكم  نضارة  إستعيدوا 

وفروة  للشعر  بتدليك  وتنتهي  الجسم  لكامل  وقناعا  وتدليكا  تقشريا  والتغذية،  والتنعيم  العميق  التنظيف  من  التقليدية  التجربة  هذه  تتضمن 

والصفاء. الوعي  لتعزيز  الرأس 

العالج: يتضمن 

والبخار  - بالطني  الجسم  قناع   - الشعر  وتنعيم  غسيل   - بالرغوة  التدليك   - التقشري 

دقيقة  30 النشاط....................................................................................................................... إلستعادة  حاّمم  رحلة 

لبرشتكم. الحيوية  يعيد  منّشط  عالج 

األسود. والتمر  بالكيس  التقليدي  التقشري  يتضمن  الجسم  لكامل  عالج  بفضل  امللمس  مخملية  ناعمة  ببرشة  إستمتعوا 

العالج: يتضمن 

البخار   - التقشري 

بـ: النشاط  استعادة  حّمم  تجربة  تعزيز  ميكنكم 

دقيقة  15 الشعر......................................................................................................................... وتلميع  تنعيم  جلسة 

فوري. بشكل  حيويته  اليه  ويعيد  الشعر  يغذي  الرسيع  العالج  هذا 

بالعمق  مرطّب  بقناع  معالجته  قبل  الزائد  والزهم  املنتجات  من  الشعر  يُنظّف  واحدة.  بجلسة  الترسيح  وسهل  ناعم  المع،  بشعر  إستمتعوا 

ويزول. يتالىش  بالضغط  ستشعرون  األساسية،  للزيوت  املذهلة  الروائح  وتستنشقون  تتمددون  وفيام  بقوة.  ومنّشط 







ESPA SKIN CLINIC

Every ESPA facial is uniquely tailored to you. Beginning with in-depth skin analysis using SkinVisionTM 
technology to identify skin conditions not visible to the naked eye, every aspect of the experience is 
customized to ensure only the best results.

ESPA DERMALUX®

An award-winning combination… clinically proven LED technology meets advanced, natural skincare for 
the ultimate visible results.

Ideal for all skin types, especially those concerned with premature-aging and environmental damage, this 
entirely safe and pain-free treatment uses non-invasive LED light technology.

Brighten 
Helps reduce pigmentation, inflammation, redness and sensitivity while brightening the skin

Hydrate 
Increases hydration, promotes skin health and cellular rejuvenation

Balance 
Powerfully antibacterial, treats blemishes without irritation, prevents breakouts and regulates produc-
tion

Anti-ageing 
Boosts the production of Collagen and enhances cellular rejuvenation for a smoother, youthful looking 
skin

TIME RENEW FACIAL                90 MINS

Combining the award winning Dermalux® alongside advanced contouring and lifting facial massage 
techniques plus ESPA’s powerfully effective natural skincare products. With this luxurious facial, skin 
health is visibly improved - the complexion instantly looks brighter while feeling refined, firm and supple. 
Hydration and collagen production are enhanced, cellular rejuvenation is stimulated plus pigmentation, 
large pores and redness are diminished.  You emerge transformed, energized and with a youthfully radiant 
glow.
INCLUDES

Full Facial with a Deep brush cleanse – Dermalux® LED treatment - Specialized contouring and lifting 
facial massage techniques – Intensive lifting & smoothing mask 



بالبرشة للعناية  إسبا  عيادة 

لتحديد   SkinVisionTM تقنية  باستخدام  للبرشة  عميق  بتحليل  الجلسة  تبدأ  حاجتكم.  وفق  متاما  مصّمم  إسبا  من  بالوجه  للعناية  عالج  كل 

النتائج. أفضل  لضامن  البرشة  حاجة  وفق  التجربة  من  جانب  كل  تحديد  ويتم  املجردة،  للعني  الظاهرة  غري  البرشة  ظروف 

ديرمالوكس إسبا 

وظاهرة. مذهلة  لنتائج  بالبرشة  وطبيعية  متقّدمة  عناية  مع  تتناغم  رسيريا  املثبتة   LED تقنية  تقديرية...  جوائز  عىل  حائز  مزيج  هو 

بالكامل،  سليم  هو  البيئية،  الظروف  بسبب  وتلف  مبكرة  شيخوخة  مظاهر  من  تشكو  التي  تلك  خصوصا  البرشة،  أنواع  لكل  املثايل  العالج  هذا 

الغازية. غري   LED ضوء  تقنية  ويستخدم  مؤمل  غري 

اإلرشاق 

البرشة عىل  االرشاق  يضفي  فيام  والحساسية  واالحمرار  وااللتهاب  الصباغ  تخفيف  عىل  العالج  يساعد 

لرتطيب ا
الخاليا وتجدد  البرشة  صحة  يعزز  الرتطيب،  يزيد 

لتوازن ا
اإلنتاج ويعّدل  الجلدي  الطفح  من  يحمي  بتهيج،  التسبب  دون  من  العيوب  يعالج  للبكترييا،  املضادة  القوية  مبزاياه 

خة  لشيخو ا فحة مكا
للبرشة. شابا  ومظهرا  نعومة  ليضمن  الخاليا  وتجدد  الكوالجني  إنتاج  يعزز 

دقيقة  90 ......................................................... والتجدد...................................................  للنضارة  بالوجه  عناية  جلسة 

والفّعالة  الطبيعية  املنتجات  اىل  إضافة  والشد  للتحديد  الوجه  تدليك  وتقنيات  تقديرية  جوائز  عىل  الحائز  ديرمالوكس  عالج  الجلسة  هذه  تجمع 

ومرنة.  ومشدودة  وناعمة  براقة  فتبدو  ظاهر  بشكل  البرشة  صحة  تتحّسن  بالوجه  للعناية  الفاخرة  الجلسة  هذه  مع  بالبرشة.  للعناية  إسبا  من 

التغيري  تضمن  الجلسة  هذه  واالحمرار.  املسام  وسعة  التصبغ  نسب  تنخفض  فيام  الخاليا  إنتاج  ويتحّفز  الكوالجني  وإنتاج  الرتطيب  يتعزز 

الشباب. ونضارة  والحيوية 

العالج: يتضمن 

قناع   – الوجه  برشة  وشد  لتحديد  خاصة  تدليك  تقنيات   – ديرمالوكس  من   LED عالج   – بالفرشاة  عميق  تنظيف  مع  للبرشة  كاملة  عناية  جلسة 
وتنعيمها. البرشة  لشد  قوي 



INSTANT SKIN SOLUTION              30 MINS

Maintain the results of your Dermalux® Time Renew Facial with this fast and effective instant skin solution.  
You can also add this to any ESPA Facial to further enhance results or as a facial booster to accompany a 
Body treatment.

DERMALUX® COURSES

For best results we recommend a course of Dermalux® facials.

Course 1

6 Dermalux® Facials (includes 2x Time Renew Facials and 4 x Instant Skin Solutions)

Course 2

12 Dermalux® Facials (includes 4x Time Renew Facials and 8 Instant Skin Solutions)

دقيقة  30 للبرشة                فورية  حلول 

هذا  إضافة  ميكنكم  للبرشة.  والفوري  الفّعال  الحل  هذا  خالل  من  ديرمالوكس  من  للخاليا  املجددة  بالوجه  العناية  جلسة  نتائج  عىل  حافظوا 

للجسم. عالج  أي  ملرافقة  الوجه  لبرشة  كمنّشط  أو  النتائج  لتعزيز  إسبا  من  بالوجه  عناية  جلسة  أية  اىل  العالج 

ديرمالوكس جلسات  مجموعة 

ديرمالوكس من  بالوجه  العناية  جلسات  مبجموعة  ننصحكم  النتائج،  ألفضل 

األوىل املجموعة 

للبرشة( فورية  حلول  جلسات   4 و البرشة  لتجديد  عناية  جلستي  )تتضمن  ديرمالوكس  من  بالوجه  للعناية  جلسات   6

الثانية  املجموعة 

للبرشة( فورية  حلول  جلسات   8 و البرشة  لتجديد  عناية  جلسات   4 )تتضمن  ديرمالوكس  من  بالوجه  للعناية  جلسة   12





PRE AND POST PREGNANCY TREATMENTS 
ESPA at Mondrian Doha is the only spa in Qatar to specialise in pre and post-natal treatments.

Touch in its many forms brings solace, relief of aches, pain and stiffness, and gives emotional support 
and reassurance. With a knowledgeable and well-guided hand, treatments during pregnancy add to 
the enjoyment of the pregnancy and the birthing experience. Hydrotherm offers a unique system that 
provides the most comfortable pre and post pregnancy treatments in the spa world.  Warm water filled 
pillows fully support the body and enable you to lie comfortably on your back for the duration of the 
treatment.

Paying attention to the changes the body goes through during the different stages of pregnancy and 
post pregnancy, we have created a unique and thoughtful range of treatments to support and care for 
you during this wonderful time.

TRIMESTER SPECIFIC MASSAGE                                       60 OR 90 MINS

Studies have found that moms-to-be can gain both mental and physical benefits from prenatal massage. 
Massage therapy performed during pregnancy can reduce anxiety, decrease symptoms of depression, 
relieve muscle aches and joint pains, give you better sleep and reduce swelling.

Our massages have been created to address the specific changes that occur in the body during the 
different trimesters, ensuring you feel refreshed and cared for whenever you visit us.

LIGHTER LEGS TREATMENT              45 MINS

During pregnancy it is common for legs and ankles to swell, this treatment helps reduce swelling and 
water retention as well as relieve symptoms of restless legs syndrome. Lie back and leave lighter than air!

BELLY FACIAL                  45 MINS

This gentle treatment helps to soften the skin of the belly, to ensure supple skin and to assist in the 
prevention of stretch marks. During the treatment you will be able to choose from a hand, foot or head 
massage, all in all your baby will be soothed and you will be relaxed. 

PRENATAL FACIAL                 60 MINS

Pregnancy brings elevated hormone levels and can cause a variety of skin changes, which makes acne 
and pigmentation during pregnancy a common complaint. This facial addresses specific concerns and 
helps to regulate the skin during this time of change.



الحمل وبعد  قبل  ما  عالجات 
الوالدة. وبعد  قبل  ما  عالجات  يف  املتخصص  قطر  يف  الوحيد  الصحي  املنتجع  هو  الدوحة  موندريان  يف  إسبا 

املدربة  االيادي  خالل  ومن  والطأمنينة.  لعاطفي  ا لدعم  ا ومينح  لتشنج  وا واألمل،  األوجاع،  وتخفيف  املواساة،  يضمن  له  أشكا بجميع  للمس  ا

أفضل  يوفر  ا  فريًد ًما  نظا  HYDROTHERM وتتيح  لوالدة.  ا وتجربة  بالحمل  املتعة  الحمل  فرتة  خالل  العالجات  تعزز   ، جيداً واملوّجهة 

بشكل  االستلقاء  لتضمن  الجسم  كامل  تحمل  لداىفء  ا ء  باملا اململوءة  لوسادات  ا الصحية.  املنتجعات  عامل  يف  وبعده  الحمل  قبل  ما  عالجات 

العالج. فرتة  طوال  الظهر  عىل  مريح 

ومدروسة  فريدة  مجموعة  بتكرنا  إ الحمل،  بعد  وما  للحمل  املختلفة  املراحل  خالل  الجسم  بها  مير  لتي  ا لتغيريات  با يتنا  عنا من  إنطالقا 

ئعة. لرا ا املرحلة  تلك  خالل  يتهن  ورعا الحوامل  لدعم  العالجات  من 

90 دقيقة أو   60 املحددة                  لفصلية  ا لتدليك  ا جلسة 

أثناء  لتدليك  با العالج  يقلل  أن  وميكن  لوالدة.  ا فرتة  قبل  لتدليك  ا من  وجسديا  ذهنيا  يستفدن  أن  ميكن  الحوامل  أن  لدراسات  ا أثبتت  لقد 

لتورم. ا من  ويقلل  أفضل،  نوًما  ليضمن  املفاصل،  وآالم  العضالت  آالم  من  ويخفف  االكتئاب،  أعراض  ومن  لقلق،  ا من  الحمل 

شعورا  لكّن  لنضمن  املختلفة،  لثلثية  ا الفصول  خالل  الجسم  يف  تحدث  لتي  ا املحددة  لتغيريات  ا ملعالجة  لتدليك  ا جلسات  صممنا  لقد 

. بزيارتنا قمنت  كلام  ية  لرعا وا باالنتعاش 

دقيقة  45 الساقني                ثقل  لتخفيف  عالج 

تخفيف  وكذلك  املاء  واحتباس  لتورم  ا تقليل  عىل  يساعد  العالج  وهذا  لكاحالن،  وا الساقان  ينتفخ  أن  الشائع  من  الحمل  فرتة  خالل 

لهواء! ا من  وزنا  أخف  ستغادرن  والعالج  االستلقاء  بعد  الساقني.  تعب  متالزمة  أعراض 

دقيقة  45 لبطن                با ية  عنا جلسة 

العالج،  جلسة  خالل  لتشقق.  ا عالمات  من  ية  لوقا ا عىل  واملساعدة  لينة  برشة  لضامن  لبطن  ا جلد  تليني  عىل  يساعد  للطيف  ا العالج  هذا 

باالسرتخاء. وأمه  لهناء  با الطفل  وسينعم  لرأس  ا أو  لقدم  ا أو  ليد  ا تدليك  بني  ما  االختيار  من  ستتمكّن 

دقيقة  60 لوالدة               ا قبل  بالوجه  ية  عنا جلسة 

فرتة  خالل  لتصبغ  وا لبثور  ا يجعل  مام  البرشة  يف  تغيريات  إحداث  يف  ذلك  يتسبّب  أن  وميكن  لهرمونات  ا معدالت  زيادة  يف  الحمل  يساهم 

هذه  خالل  البرشة  يف  توازن  إحداث  عىل  وتساعد  محددة  مشاكل  تعالج  بالوجه  ية  للعنا الجلسة  هذه  الشائعة.  الشكاوى  من  الحمل 

لتغريات. ا لكثرية  ا لفرتة  ا

 



POST-NATAL MASSAGE                60 OR 90 MINS

Post-natal massage can be as important and beneficial as massage during pregnancy. Often the upper 
back, neck, and arms are the first to feel sore as you get used to holding and feeding your baby.  A 
massage is very essential to help you have a more peaceful and pain-free experience with your little one. 
Post-natal bodywork is an effective and holistic approach for the many adjustments to motherhood. 

POST-NATAL TONING WRAP              60 MINS

This midsection specific wrap is focussed on toning of the stomach and reducing stretch marks, making 
the skin supple and aiding in rejuvenation and repair.

POST-NATAL FACIAL               60 MINS

Post-pregnancy hormones can be just as challenging as during pregnancy, but thankfully, this facial is 
specifically designed to help regulate the skin and give you a fresh radiant complexion. 

90 دقيقة أو   60 لوالدة                                ا بعد  تدليك  جلسة 

لذراعان  وا لرقبة  وا الظهر  من  لعلوي  ا الجزء  يصاب  ما  لبا  غا الحمل.  فرتة  يف  كام  متاما  ومفيدا  مهاّم  لوالدة  ا بعد  ما  لتدليك  ا يكون  أن  ميكن 

الطفل.  مع  األمل  من  لية  وخا نئة   ها تجربة  ضامن  يف  يساعد  لكونه  ية  للغا رضوري  لتدليك  ا وإطعامه.  الطفل  حمل  بسبب  لتعب  ا بشعور 

األمومة. وضع  مع  الصحيح  لتعاطي  ا لضامن  وشامال  فعاال  منهجا  يعّد  لوالدة  ا بعد  وتليينه  الجسم  تدليك 

دقيقة  60 لوالدة               ا بعد  الجسم  شد  لفائف 

وتساعدها  البرشة  معها  فلني  لتشقق  ا عالمات  وتخفيف  املعدة  شد  ال  تهدف  الجسم  من  الوسطي  الجسم  عىل  تركّز  لتي  ا للفائف  ا هذه 

ظروفها. وتصحيح  حيويتها  استعادة  عىل 

دقيقة  60 لوالدة               ا بعد  بالوجه  ية  عنا جلسة 

للعناية  الجلسة  هذه  تصميم  تم  الحظ،  لحسن  ولكن،  الحمل،  فرتة  يف  كام  كبريا  تحديا  للوالدة  الالحقة  لفرتة  ا يف  لهرمونات  ا تشّكل  أن  ميكن 

قا. وارشا نضارة  ومنحها  البرشة  توازن  إعادة  عىل  للمساعدة  محدد  بشكل  بالوجه 





WEDDING WELLNESS

ONE MAGICAL MOMENT IN TIME

The journey there:

When you’re getting ready for that very special occasion, the journey leading up to the big day is essen-
tial to have organized. Whether it’s your wedding day or a loved one’s wedding it’s a special day for you 
to cherish forever. This one moment is when you most want to feel great on the inside and look amazing 
on the outside!

At ESPA will create the most memorable and self-fulfilling journey so you can achieve this. Plan ahead and 
our expert therapists will guide you, with an in-depth consultation to fully understand and customize a 
course of treatments that achieve your agreed goals.

A combination of facials and body treatments will be considered before prescribing your course. 

Option 1 : 6 x 60 minutes

Option 2 : 12 x 60 minutes (4 treatments per month 3 months prior to your special occasion).

Our Dermalux® Courses are also perfect for ensuring beautifully radiant skin on your wedding day

To ensure you are looking fantastic the 12 treatment packages includes a complimentary one month 

membership to take before your special day! Including full use of our luxurious pool, saunas, steam and 
state of the art gym.



الفرح رفاهية 

العمر يف  مذهلة  لحظة 

الهناء: رحلة 

أحد  زفاف  حفل  أو  فرحكم  يوم  كان  سواء  املميز.  اليوم  إىل  املؤدية  الرحلة  تنظيم  من  بد  ال  جدا،  الخاصة  املناسبة  لتلك  تستعدون  عندما 

الداخل  من  رائع  بإحساس  خاللها  تشعروا  أن  ترغبون  التي  اللحظة  إنها  األبد.  اىل  ذاكرتكم  يف  ويبقى  لكم  مميزا  اليوم  ذلك  سيكون  أحبائكم، 

الخارج! من  مذهل  مبظهر  وتبدون 

خرباؤنا  وسيقوم  للمستقبل  مسبقا  خططوا  رغبتكم.  تحقيق  من  تتمكنوا  ليك  تنىس  ال  جميلة  بلحظات  غنية  رحلة  لكم  سننظم  إسبا،  يف  نحن 

أهدافكم. تحقق  العالجات  من  مجموعة  ووضع  احتياجاتكم  لفهم  معمقة  استشارة  مع  بإرشادكم،  املعالجون 

الوصفات. تحديد  قبل  والجسم  بالوجه  العناية  جلسات  من  مجموعة  يف  النظر  سيتم 

دقيقة  60  ×  6  :  1 الخيار 

الخاصة( مناسبتكم  من  أشهر   3 قبل  شهريا  عالجات   4 ( دقيقة   60  ×  12  :  2 الخيار 

فرحكم. يوم  يف  جميلة  مشعة  برشة  لضامن  مثالية  ديرمالوكس  جلسات  مجموعة 

الكامل  االستخدام  ذلك  يف  مبا  املميز!  اليوم  قبل  واحد  شهر  ملدة  مجانية  عضوية   12 الـ  العالجات  مجموعة  ستتضمن  مذهل،  مظهر  لضامن 

الرائعة. الرياضية  األلعاب  وصالة  وبخار  سونا  وغرف  سباحة  بركة  من  الفاخرة  ملرافقنا 



BEAUTIFUL BRIDE             120 MINS

Essential Manicure, Essential Pedicure, Dermalux Instant Skin Solution Facial

LUXURY BRIDAL PACKAGE                          90 MINS

THE GROOMED GROOM            120 MINS

Essential Manicure, Essential Pedicure and a Power Express Facial

LUXURY GROOM PACKAGE              90 MINS

TIME FOR T WO               4 HOURS

Begin your honeymoon with this romantic package for two in our luxurious spa suite. Begin with a deeply 
relaxing 90 minute massage of your choice to relax and destress using ESPA’s wonderful aromatherapy 
massage oils. Before your departure, stay hidden away from the world a little longer with 2 1/2 hours in 
the spa suite thermal facilities and relaxation lounge, enjoying a glass of sparkling juice and some sweet 
treats. The lovely new bride will be given a beautiful single rose to take away, as a memory of this special 
day.

The spa suite will be beautifully decorated with rose petals, balloons and candles giving the space a 
dreamy feel.

Energise and Invigorate

Express Hammam Journey and a 
one hour Deep Muscle Release 

Massage

Soothe and Relax

Hot Stone Back Massage,         
Personalized Facial and Scalp 

Massage

OR

Energise and Invigorate

Sea Salt Soother Scrub and a 
one hour Deep Muscle Release 

Massage

Soothe and Relax

Skin Quench Body Cocoon and 
Power Express Facial

OR



دقيقة  120 جميلة              عروس 

ديرمالوكس من  للوجه  فوري  لحل  عناية  جلسة  بالقدمني،  أساسية  عناية  جلسة  باليدين،  أساسية  عناية  جلسة 

دقيقة  90 للعروس               فاخر  عرض 

                                     نشاط وحيوية                                                 نعومة واسرتخاء

للجسم وجلسة ترطيب  لفائف  أو            كاملة           وساعة  البحري  بامللح  للتنعيم  تقشري                      

وفّعالة بالوجه رسيعة  عناية  التشنج                     من  العضالت  لتخليص  العميق  التدليك  من                  

دقيقة   120 جذاب              عريس 

للوجه لة  فّعا ية  عنا جلسة  بالقدمني،  أساسية  ية  عنا جلسة  ليدين،  با أساسية  ية  عنا جلسة 

دقيقة                                 90 للعريس                فاخر  عرض 

نشاط وحيوية                                                             نعومة واسرتخاء                              

الساخنة وجلسة باألحجار  للظهر  تدليك  أو             جلسة  كاملة من                                     رحلة حاّمم رسيعة وساعة 

الرأس  وفروة  للوجه  الحاجة  وفق  عناية  التشنج                               من  العضالت  لتخليص  العميق  التدليك                 

ساعات   4 للثنايئ                 خصوصية 

ونصف  وساعتني  شخص  لكل  لفاخر  ا العالج  من  دقيقة   90 مع  لفاخر،  ا الصحي  املنتجع  جناح  يف  لشخصني  العرض  بهذا  العسل  شهر  بدأوا  إ

الصحي. املنتجع  يف  الخاص  جناحكم  يف  االسرتخاء  من  الساعة 

ئعة. لرا ا ئه  بأجوا كالحلم  ليبدو  والشموع  لونات  لبا وا لورد  ا ببتالت  بأناقة  الصحي  املنتجع  جناح  سنزين 

لعطرية  ا إسبا  زيوت  فيها  تستخدم  لتوتر  ا من  لتخلص  وا بعمق  لالسرتخاء  دقيقة   90 ملدة  خياركم  من  تدليك  بجلسة  العالجات  تبدأ 

ء،  االسرتخا ردهة  ثم  الصحي  املنتجع  جناح  يف  لحرارية  ا املرافق  باستخدام  أطول  لوقت  الخصوصية  ء  بهنا إنعموا  املغادرة،  وقبل  ئعة.  لرا ا

لهذا  جميلة  كذكرى  املغادرة  عند  معها  وردة  الجميلة  لعروس  ا وستحمل  للذيذة.  ا لحلويات  ا وبعض  لفوار  ا العصري  من  بكوب  واستمتعوا 

املميز. ليوم  ا



BRIDAL SHOWERS

STAND BY ME               4 HOURS

This package is perfect for the bride and her nearest and dearest, to share some time together before the 
big day. (Minimum of 3, maximum 6 people). Relax in the private haven of our Spa Suite with use of the 
steam, sauna, experience shower and relaxation lounge, while indulging in some sweet treats and fresh 
juices. Each person will receive a Destress Express massage that focuses on the back, neck and shoulder 
to relieve muscle tension and stress.  Each lovely lady will receive a beautiful single rose to take home. 

BRIDAL PRIVATE SPA HIRE         HALF OR FULL DAY

For the ultimate in pampering ESPA offers you the opportunity to privately hire the entire female spa for 
either a half day or full day. During this time we will provide as many treatments as required during the 
private hire duration. For the half day drinks and snacks will be provided and for the full day, lunch will 
be included.  Half day maximum 20 guests, full day maximum 40 guests.

SPA CAFÉ PRIVATE HIRE             4 HOURS

Enjoy a discreet gathering in our beautiful spa café for a minimum of 6 guests and a maximum of 25 
guests.  Choose from one of our delicious celebration packages below or alternatively we can offer you 
a canapé selection with a variety of 8-18 items:

Classic Celebration Package 
For 2

Classic Afternoon tea (1 per 2 people)

Small Celebration cake with Messages

Balloons

Welcome Sparkling Juice

VIP Celebration Package   
For 2

Rising Bubbles Afternoon Tea (1 per 2 people)

Large Celebration Cake

Balloons

Welcome Sparkling Juice;

VIP Waitress for your special celebration

OR



للعروس العزوبية  وداع  لقاء 

4 ساعات  األحبة                  مع 

متعة  إكتشفوا  أقىص(.  كحد  أشخاص   6 و أدىن  كحد  أشخاص   3 ( الفرح.  يوم  قبل  أحبائها  مع  عزوبيتها  أيام  العروس  توّدع  ليك  مثايل  العرض  هذا 

أشهى  وتذوقوا  واالسرتخاء  الدش  ردهة  أو  والسونا  البخار  تسهيالت  من  تشاؤون  ما  واختاروا  الرائعة  الصحي  املنتجع  جناح  أجواء  يف  اإلسرتخاء 

من  العضالت  لتخليص  والكتفني  والعنق  الظهر  عىل  تركّز  رسيعة  تدليك  جلسة  عىل  اللقاء  يف  مشارك  كل  وسيحصل  الطبيعي.  والعصري  الحلويات 

للذكرى. جميلة  وردة  سيدة  كل  ستحمل  املغادرة  وعند  والتوتر،  التشنج 

كامل  يوم  أو  للعروس            نصف  الصحي  املنتجع  يف  الكامل  الجناح  إستئجار 

متعة  إكتشفوا  أقىص(.  كحد  أشخاص   6 و أدىن  كحد  أشخاص   3 ( الفرح.  يوم  قبل  أحبائها  مع  عزوبيتها  أيام  العروس  توّدع  ليك  مثايل  العرض  هذا 

أشهى  وتذوقوا  واالسرتخاء  الدش  ردهة  أو  والسونا  البخار  تسهيالت  من  تشاؤون  ما  واختاروا  الرائعة  الصحي  املنتجع  جناح  أجواء  يف  اإلسرتخاء 

من  العضالت  لتخليص  والكتفني  والعنق  الظهر  عىل  تركّز  رسيعة  تدليك  جلسة  عىل  اللقاء  يف  مشارك  كل  وسيحصل  الطبيعي.  والعصري  الحلويات 

للذكرى. جميلة  وردة  سيدة  كل  ستحمل  املغادرة  وعند  والتوتر،  التشنج 

4 ساعات   الصحي                املنتجع  مقهى  إستئجار 

عريض  من  واحدا  إختاروا  أقىص.  كحد  شخصا   25 و أدىن  كحد  أشخاص   6 ملجموع  الرائع  الصحي  املنتجع  مقهى  يف  اللقاء  بخصوصية  إستمتعوا 

صنف(:  ١٨ -٨ من  )تتكون  الصغرية  املقبالت  عرض  اختيار  ميكنكم  كام  املميزة  االحتفاالت 

الفاخر  الكال                           عرض االحتفال                      عرض االحتفال 

                  لشخصني                            لشخصني 

لشخصني(  1 ( فوار  مرشوب  مع  الظهر  بعد  شاي  لشخصني(     1 ( الكالسييك  الظهر  بعد  شاي          

كبري احتفايل  قالب حلوى  تهنئة               كلمة  مع  احتفايل  صغري  حلوى  قالب         

                                      بالونات                                     أو                                بالونات

ترحيبي                                                     عصري فوار ترحيبي فوار  عصري             

الخاص املرموقة الحتفالكم  للشخصيات  نادلة                                                   







NAIL STUDIO

Globally recognized, Margaret Dabbs London are leaders in specialised, results driven products and 
treatments for feet and hands.  Our professionally trained team of nail technicians will keep you looking 
groomed and polished with the best manicure and pedicure treatments in the business.

Exclusively at ESPA receive complimentary oxygen therapy with every Nail Studio treatment.

OXYGEN THERAPY 

Rejuvenate. Replenish. Calm. In a world where we are very limited to inhaling pure oxygen from natural 
sources, oxygen therapy offers the perfect solution to maintaining health, well-being and equilibrium. 
Oxygen is perfect for relieving stress and relaxing, especially when we find it difficult to switch off and 
unwind.

MARGARET DABBS LONDON ADVANCED PEDICURE             60 MINS

Our outstanding signature pedicure treatment.  Achieve long lasting results, with the indulgent Margaret 
Dabbs Fabulous Feet products - smoothing exfoliation, revitalising foot bath and skin quenching foot 
massage leave feet revitalised and renewed. 

MARGARET DABBS LONDON ADVANCED MANICURE             60 MINS

The ultimate anti-ageing signature manicure treatment. Margaret Dabbs Fabulous Hands products 
nourish, hydrate and smooth the skin – with a wonderful creamy scrub, anti-ageing hand serum and 
nourishing hand and forearm massage. Simply the best. 

MARGARET DABBS LONDON ESSENTIAL PEDICURE             45 MINS

A thorough pedicure, to the point and hugely effective.

MARGARET DABBS LONDON ESSENTIAL MANICURE             45 MINS

A comprehensive manicure, the perfect grooming.



األظافر استوديو 

املتخصص  فريقنا  وسيحرص  واليدين.  للقدمني  املتخصصة  والعالجات  املنتجات  يف  رائدة  عالمة  هي  عامليا  املعروفة  لندن  دابس  مرغريت 

املجال. هذا  يف  والقدمني  باليدين  العناية  عالجات  أفضل  خالل  من  واملميز  الجميل  املظهر  منحكم  عىل  األظافر  تقنيي  من  واملدّرب 

.Nail Studio االظافر  استوديو  من  عالج  كل  مع  باالوكسجني  عالج  جلسة  عىل  مجانا  ستحصلون  إسبا،  يف  حرصيا 

األوكسجني عالج 

الحل  لتوفري  األوكسجني  عالج  يتاح  طبيعية،  مصادر  من  النقي  األوكسجني  لتنشق  محدودة  بخيارات  فيه  نشعر  عامل  يف  هدوء.  نشاط،  تجدد، 

االستسالم  يف  صعوبة  نجد  عندما  خصوصا  ولالسرتخاء،  التوتر،  من  للتخلص  مثالية  مادة  األوكسجني  والتوازن.  والعافية  الصحة  عىل  للحفاظ  املثايل 

ء. واالسرتخا

دقيقة  60 لندن              دابس  مرغريت  من  بالقدمني  متّقدمة  عناية  جلسة 

تتضمن  والتي  دابس  مرغريت  من  الرائعة  القدمني  منتجات  خالل  من  األمد  طويلة  نتائج  العالج  هذا  يتيح  بالقدمني.  للعناية  الفاخر  عالجنا 

ومنتعش. متجدد  مبظهر  القدمني  لتبدو  ومغذي  مرطّب  تدليك  مع  للقدمني  منّشطا  وحاّمما  منّعام،  تقشريا 

دقيقة  60 لندن              دابس  مرغريت  من  باليدين  متّقدمة  عناية  جلسة 

منتج  بفضل  وتنّعمها  البرشة  وترطّب  تغذي  دابس  مرغريت  من  الرائعة  اليدين  منتجات  اليدين.  شيخوخة  مظاهر  ملحاربة  فاخر  مثايل  عالج 

بساطة. بكل  األفضل  إنه  والذراعني.  لليدين  مغذي  وتدليك  اليدين  شيخوخة  مظاهر  ملحاربة  ومصل  املذهل،  الطري  التقشري 

دقيقة  45 لندن              دابس  مرغريت  من  بالقدمني  أساسية  عناية  جلسة 

الفعالية. وعالية  مركّزة  بالقدمني،  كاملة  عناية  جلسة 

45 دقيقة لندن              دابس  مرغريت  من  باليدين  أساسية  عناية  جلسة 

مثايل. ملظهر  باليدين،  شاملة  عناية  جلسة 



PARAFFIN TREATMENT              15 MINS

Deeply hydrating, warming and nourishing mask – can be added to any nail service as an intensive 
boost to combat dry skin.

NAIL SHAPE AND POLISH             20 MINS

Essential maintenance for hands or feet.

NAIL SHAPE AND GEL POLISH             30 MINS

Quick and long lasting for the perfect finish. 

GEL POLISH REMOVAL              30 MINS

With nail shape and treatment application.

* For the ultimate relaxation add on a neck and shoulder massage to your manicure 

دقيقة   15 بالبارافني                عالج 
الجافة. البرشة  ملحاربة  فّعال  كمنّشط  باألظافر  للعناية  خدمة  ألية  إضافته  وميكن  بعمق،  ويغذي  ويدىفء  يرطب  قناع 

دقيقة   20 األظافر                وطيل  تقليم 
القدمني أو  باليدين  أساسية  عناية 

30 دقيقة  تقليم وطيل األظافر بالجل                                                                                                                                              
مثايل ملظهر  طويال  تدوم  رسيعة  عناية 

دقيقة   30 الجل                   طالء  إزالة 

معالجة مبادة  وعناية  لألظافر  تقليم  مع 

باليدين العناية  جلسة  اىل  والكتفني  للعنق  تدليك  جلسة  تضاف  االسرتخاء،  درجات  أقىص  *لضامن 







HOW TO SPA                                      الصحي املنتجع  قواعد 

 

SPA OPENING HOURS – DAILY

Thermal Facilities          9am - 10pm

Spa Treatments              10am - 10pm

Nail Studio              10am - 10pm

Swimming Pool             8am - 6pm 

SCHEDULING AN APPOINTMENT

To schedule an appointment please contact our 
ESPA reception team who will be delighted to 
assist in your booking. We highly recommend 
you book in advance to secure preferred 
appointment times and treatments. 

ARRIVAL TIME

We recommend you arrive up to 1 hour in 
advance of your treatment time in order to 
complete a brief consultation, change, relax 
and enjoy our stunning spa facilities. 

LATE ARRIVAL

We offer our guests a reliable treatment 
schedule, so please appreciate that late arrivals 
will not receive an extension of scheduled 
treatment time, to avoid inconvenience to other 
guests and the same treatment price will apply.

WHAT TO WEAR

Bathing suits are required for use in the Thermal 
areas, however we will provide all towels, robes, 
slippers and amenities for use during your spa 
visit. 

يوميا   – الصحي  املنتجع  يف  العمل  ساعات 
مساء  10.00  – صباحا   9.00 رية:          لحرا ا املرافق 

مساء  10.00  – صباحا   10.00 الصحي:   املنتجع  عالجات 

مساء  10.00  – صباحا   10.00 األظافر:           استوديو 

مساء  6.00  – صباحا   8.00 السباحة:              بركة 

املواعيد حجز 

الذي  إسبا  يف  االستقبال  بفريق  االتصال  يرجى  موعدكم،  لحجز 

لوقت  ا لضامن  مسبقا  بالحجز  ننصحكم  مساعدتكم.  سيرّسه 

وللعالجات. ملوعدكم  األمثل 

الوصول موعد 

الجلسة  إلمتام  جلستكم  موعد  من  ساعة  قبل  بالوصول  ننصحكم 

واالستمتاع  واالسرتخاء  مالبسكم  وتغيري  الرسيعة  االستشارية 

املذهلة. الصحي  املنتجع  بتسهيالت 

متأخر وقت  يف  الوصول 

تتفهموا  أن  نرجو  لذا  للمواعيد،  موثوقا  برنامجا  لضيوفنا  نقّدم 

لوقت  متديدا  يتيح  لن  املوعد  عن  متأخر  وقت  يف  الوصول  بأن 

وسيطبّق  اآلخرين  للضيوف  إزعاج  أي  لتجنب  املربمج  العالج 

عينه.  العالج  سعر 

ملالبس ا

علام  رية،  لحرا ا املرافق  استخدام  عند  رضورية  السباحة  مالبس 

وكل  لخفيفة  ا واألحذية  لربانس  وا باملناشف  سنزودكم  بأننا 

الصحي. للمنتجع  زيارتكم  خالل  الستخدامها  لراحة  ا مستلزمات 



باألطفال الخاصة  السياسة 

الصحي  املنتجع  بدخول  عمرهم  من   16 دون  لألطفال  يسمح  ال 

نعتذر  رية.  لحرا ا لتسهيالت  وا املالبس  تبديل  غرف  ذلك  يف  مبا 

أو  العالجات  غرف  يف  االطفال  أو  الرضع  قبول  من  متّكننا  لعدم 

االسرتخاء. ردهة 

االلغاء سياسة 

عن  االبالغ  يتم  مل  حال  يف   100% مبعّدل  رسوم  تطبّق  سوف 

جلستكم. موعد  من  األقل  عىل  ساعات   6 قبل  عالج  أي  لغاء  إ

إقامتكم خالل 

املنتجع  ضيوف  لكل  نئة  ها أجواء  لضامن  نهدف  نحن 

عىل  لهاتف  ا أجهزة  عىل  الحفاظ  منكم  نطلب  لذا  الصحي، 

يف  بالحق  الصحي  املنتجع  فريق  يحتفظ  الصامت.  الوضع 

بإزعاج  سلوكه  أو  مبالبسه  يتسبب  قد  شخص  أي  دخول  رفض 

أو  الصحي  املنتجع  يف  للخطر  تعريضهم  أو  اآلخرين  الضيوف 

املحيطة. لنطاقات  ا يف 

الصحية الظروف 

بات  إصا أو  حساسيات  أو  صحية،  ظروف  بأية  إعالمنا  يرجى 

عىل  أو  للعالج  خياركم  عىل  لتأثري  ا شأنها  ومن  منها  تشكون 

موعدكم.  حجز  عند  الصحي  املنتجع  لتسهيالت  استخدامكم 

مل ا للحو

الحمل  فرتة  يف  للسيدات  خصيصا  مصّممة  عالجات  لدينا 

الحوامل  لتوجيه  مؤهل  الصحي  املنتجع  فريق  لرضاعة.  وا

الخاصة. املرحلة  هذه  يف  األنسب  العالجات  ر  الختيا

CHILDREN’S POLICY

Access to the spa including the changing 
facilities, spa and heat experiences is restricted to 
over 16’s.  We regrettably cannot accommodate 
children in the treatment rooms or relaxation 
lounge.

CANCELLATION POLICY 

A 100% charge will be incurred for any 
treatment not cancelled at least 6 hours prior 
to your scheduled time. 

DURING YOUR STAY 

We aim to provide a peaceful setting for 
all spa guests, and so we ask you to please 
keep your mobile devices on silent. The spa 
team reserves the right to refuse access 
to anyone whose dress or behaviour may 
disturb or endanger other guests at the spa 
or surrounding areas.

HEALTH CONDITIONS

Kindly advise us of any health conditions, 
allergies or injuries which could affect your 
choice of treatment or use of spa facilities 
when making your spa reservation.

PREGNANCY 

We have specially designed treatments for 
expectant women and nursing mothers. 
Please allow our spa team to guide you in 
selecting which treatments are most suitable 
during this special time.



GENTLEMEN

For men, we recommend shaving prior to 
having a facial, to ensure maximum comfort 
and benefit to the skin.

ALCOHOL & SMOKING 

Both smoking and the consumption of 
alcohol are prohibited within the Spa. 

GIFT VOUCHERS

An ideal gift for someone special. Please 
contact the ESPA team for details.

HOMECARE 

To continue your spa experience at home, 
most products used in our treatments are 
available at ESPA reception.

VALUABLES 

ESPA Mondrian Doha accepts no responsibility 
for loss of valuables and jewellery at any time 
on the spa premises and we advise you to 
leave all valuables at home or in your hotel 
room.

PRICES

All prices are quoted in QAR and are subject 
to change at any time. Gratuities are not 
included and are welcomed at your discretion. 

ل جا للر

لضامن  بالوجه  ية  لعنا ا جلسة  قبل  بالحالقة  لرجال  ا ننصح 

للبرشة. لفائدة  وا لراحة  ا درجات  أقىص 

لتدخني وا الكحولية  املرشوبات 

مرافق  ضمن  الكحولية  املرشوبات  وتناول  لتدخني  با يسمح  ال 

الصحي. املنتجع 

يا لهدا ا قسائم 

يرجى  ألحبائكم.  لية  مثا هدية  هي  الصحي  املنتجع  قسائم 

لتفاصيل. ا من  للمزيد  إسبا  بفريق  االتصال 

املنزلية ية  لعنا ا

لبيت،  ا يف  الصحي  املنتجع  بتجربة  ر  االستمرا من  تتمكنوا  ليك 

مكتب  عند  تنا  عالجا يف  املستخدمة  املنتجات  كل  بتوفري  قمنا 

. إسبا يف  االستقبال 

لثمينة ا املقتنيات 

فقدان  حيال  مسؤولية  أية  يتحّمل  ال  الدوحة  موندريان  إسبا 

مرافق  ضمن  وقت  أي  يف  مجوهرات  أو  مثينة  مقتنيات  أية 

يف  لثمينة  ا مبقتنياتكم  باالحتفاظ  وننصحكم  الصحي  املنتجع 

لفندق. ا يف  غرفتكم  يف  أو  منزلكم 

ر ألسعا ا

يف  للتغيري  بلة  قا وهي  لقطري  ا لريال  با مدرجة  األسعار  كل 

وفقا  ترحيب  موضع  وهي  مشمولة  غري  اإلكراميات  وقت.  أي 

. يركم لتقد
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