
+971.7.204.8888
RITZCARLTON.COM/ALHAMRABEACH

po box 4558, vienna street, ras al khaimah,
united arab emirates 

ص. ب. ٤٥٥٨، شارع فيينا, رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة

For more information, please contact 
the spa at +971 7 204 8888 or visit us at:
ritzcarlton.com/alhamrabeach 

لمزيد من المعلومات أو للحجز، ُيرجى االتصال بـ سبا 
على الرقم ٨٨٨٨ ٢٠٤ ٧ ٩٧١+ أو ُيرجى زيارة 
 ritzcarlton.com/alhamrabeach



Let us make the world
revolve around you.
دعنا نصنع لك عامل� خاص� 
من االس
خاء والرفاهية.

ESCAPE
المالذ المثالي

Set on a private beach along the coast of the Arabian 
Peninsula, The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra 
Beach brings together natural beauty and thoughtful 
luxury, to create the ultimate island-inspired journey. 
Located at the edge of the shore, The Ritz-Carlton 
Spa o�ers luxuriously appointed treatment pavilions, 
a 24-hour fitness center and locally inspired 
rejuvenating spa treatments, complemented by 
uninterrupted sea views.

يتميز فندق الريتز-كارلتون، رأس الخيمة، شاطئ الحمرا بموقعه 
المتميز على شاطئ خاص يمتد على سواحل شبه الجزيرة 
العربية، ويمزج الفندق بين جمال الطبيعة والفخامة االستثنائية 
ليوفر لضيوفه تجربة رائعة مستوحاة من األجواء الفريدة للجزر 
البحرية. ويتميز سبا الريتز-كارلتون بموقعه الساحلي الفريد، 

ويضم أجنحة فخمة ُمخَصصة للمعالجات ومركزًا للياقة البدنية 
مفتوح على مدار الساعة. أيضًا، يوفر السبا لرواده باقة ُمنتقاة 
من المعالجات المدهشة المستوحاة من األجواء المحلية يتم 

تقديمها في أجواء رائعة مع إطالالت مفتوحة على البحر.



All spa pavilions are over looking to the 
sea, sun and sand. Calm your mind 
and draw in the tranquility of your 
surroundings. Sit back and relax, allow 
our experienced therapist welcome 
you with a soothing Foot Ritual. All 
Ritz-Carlton Spa treatments come with 
a complimentary 20 minutes rest and 
relaxation time including refreshments. 
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MOISTURE BREEZER
150 minutes

Lull your senses into a blissful state of 
relaxation in this skin soothing body 
experience. Incorporating a gentle and 
cooling aloe vera exfoliation to improve 
circulation and inject moisture into your 
skin. The journey continues as the face is 
refreshed and your senses enlivened 
with a combination of honey, orange and 
cucumber.

INCLUDES Full body exfoliation, body massage, 
body moisturizer, refreshing facial 

NATURAL OCEAN 
EXPERIENCE
120 minutes

Enliven your skin with this marine inspired 
body experience. This re-mineralizing 
treatment harnesses the benefits of the 
ocean, using sea salts to smooth the skin, 
active marine minerals for skin 
nourishment and a tailored massage will 
restore into a deep sense of relaxation.

INCLUDES Full body sea salt exfoliation, 
marine or algae wrap, scalp massage, full 
body massage

WARM LAVA SHELL MASSAGE 
90 minutes

This unique shell treatment delivers a 
seamless massage combining heat and 
touch. The restorative heat relaxes 
muscles and relieves tension, promoting 
deep relaxation and enhancing general 
well-being.



تطل جميع أجنحة السبا على البحر وتتيح لك 
رؤية الشمس ورمال الشاطئ لتنعم بالراحة 

واالسترخاء في أجواء مفعمة بالهدوء. انعم 
باالسترخاء ودع المعالجين المحترفين لدينا 

يرحبون بك من خالل طقوس القدمين 
المهدئة. وتشمل جميع معالجات سبا 

الريتز-كارلتون فترة مجانية للراحة واالسترخاء 
مدتها ٢٠ دقيقة شاملة المشروبات المنعشة.
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رأس الخيمة، صحراء الوادي5

تجربة ناتشورال أوشن
١٢٠ دقيقة 

استعد نشاط وحيوية بشرتك مع هذه التجربة 
الفريدة المستوحاة من أجواء البحر. وتساعد 
هذه المعالجة المدهشة على تزويد البشرة 

بالمعادن المفيدة من خالل استخدام األمالح 
البحرية التي تعمل على تهدئة البشرة 

والمعادن البحرية الفعالة التي توفر التغذية 
المطلوبة للبشرة، باإلضافة إلى التدليك 

باستخدام األصداف الدافئة التي تعمل على 
التخلص من توتر العضالت وتمنحك إحساسًا 

رائعًا بالهدوء والراحة.

تقشير لكامل الجسم باستخدام  تشمل المعالجة 

األمالح البحرية أو لف الجسم بالطحالب وتدليك لفروة 

الرأس وتدليك لكامل الجسم باألصداف الساخنة

تدليك األصداف الدافئة 
٩٠ دقيقة 

تشمل هذه المعالجة الفريدة تدليكًا سلسًا 
يجمع بين الحرارة واللمسات الفنية المتخصصة. 

وتساعد الحرارة على استرخاء العضالت والتخلص 
من التوتر، باإلضافة إلى استعادة النشاط 

والحيوية لكامل الجسم.

معالجة الترطيب المثالي
١٥٠ دقيقة 

دلل حواسك وانعم باالسترخاء مع هذه المعالجة 
المدهشة المهدئة للبشرة. تشمل المعالجة 

تقشير لطيف بالصبار لتحسين الدورة الدموية 
وترطيب البشرة. وتكتمل هذه التجربة الرائعة 
مع معالجة منعشة للوجه تشمل تدليك الوجه 
واستخدام قناع يضم مزيجًا فريدًا من العسل 

والبرتقال والخيار.
تشمل المعالجة تقشير لكامل الجسم وتدليك الجسم 

ولف الجسم وتدليك وقناع للوجه
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BALINESE MASSAGE 
90 minutes OR 60 minutes

A medium to strong deep tissue 
massage where the therapist uses 
thumb and palm pressure and firm 
strokes to stimulate blood circulation, 
improve energy flow and relieve tension.

THAI FUSION MASSAGE 
90 minutes OR 60 minutes

This fusion massage blends subtle 
stretching with rhythmic massaging and 
compressions to stimulate energy flow. 
Using traditional Thai techniques, 
including deep palm strokes on the back 
with delicate stretching - the perfect 
combination to promote deep relaxation 
while improving flexibility.

RELAXATION MASSAGE
90 minutes OR 60 minutes

Unwind and de-stress with this aromatic 
bespoke treatment. This soothing 
aromatherapy massage uses light to 
moderate pressure and a blend of 
essential oils to melt away tension.

NATURALLY NURTURED 
MASSAGE
90 minutes OR 60 minutes

Nurture and nourish body and skin 
when you need it most with this gentle, 
restorative and entirely tailored 
massage. Ideal for expectant mothers 
after the first trimester.

DEEP MUSCLE MASSAGE
90 minutes OR 60 minutes

Recharge your body with this powerful 
massage designed to alleviate 
deep-seated tension and muscular stress. 
Using deep movements and stretching 
techniques concentrated on specific 
areas of concern to help relieve common 
discomforts and sports related tension.

STRESS RELIEF MASSAGE
90 minutes OR 60 minutes

Revive tired and fatigued muscles with 
this traditional massage using moderate 
to firm pressure to leave a feeling of 
revitalization and relaxation.
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تدليك االسترخاء 
٩٠ دقيقة أو ٦٠ دقيقة 

انعمي باالسترخاء وتخّلصي من التوتر مع هذه 
المعالجة العطرية الُمصممة حسب طلبِك. 

ويعتمد هذا التدليك العالجي المهدئ على 
استخدام ضغط خفيف إلى متوسط، باإلضافة 

إلى مزيج فريد من الزيوت العطرية للتخلص 
نهائيًا من التوتر واإلجهاد.

تدليك التغذية الطبيعية 
٩٠ دقيقة أو ٦٠ دقيقة 

انعمي بتغذية طبيعية لجسمِك وبشرتِك مع 
هذا التدليك العالجي اللطيف الُمصمم حسب 

الحاجة. تدليك مثالي رائع لألمهات الحوامل.

تدليك بالي 
٩٠ دقيقة أو ٦٠ دقيقة 

تدليك بضغط متوسط إلى قوي لألنسجة 
العميقة حيث يستعمل المعالج إبهامه وراحة 

يده للضغط على البشرة ويعتمد على التمسيد 
بطريقة قوية لتحفيز الدورة الدموية وتحسين 

دفق الطاقة وإزالة التوتر.

تدليك تايالندي 
٩٠ دقيقة أو ٦٠ دقيقة 

األساليب  بين  المدهش  التدليك  هذا  يمزج 
التايالندية التقليدية التي تشمل الضغط والهز 

واإلطالة وضربات عميقة باستخدام اليدين على 
الظهر لتعزيز تدفق الطاقة. معالجة مثالية لتعزيز 

االسترخاء وتحسين مرونة الجسم.

تدليك عميق للعضالت 
٩٠ دقيقة أو ٦٠ دقيقة 

استعيدي نشاطِك وحيويتِك مع هذا التدليك 
الفعال الُمصمم خصيصًا للتخلص من التوتر 

العميق وإجهاد العضالت. ويستخدم هذا النوع 
من التدليك أساليب التدليك المعتمدة على 
الحركات العميقة واإلطالة التي تركز على 

مناطق معينة من الجسم للتخلص من اإلرهاق 
واإلجهاد المصاحب لممارسة الرياضة.

تدليك التخلص من التوتر 
٩٠ دقيقة أو ٦٠ دقيقة 

تخّلصي من تعب وإرهاق العضالت مع هذا 
التدليك المميز الذي يعتمد على استخدام 
ضغط متوسط إلى عميق ليمنحِك شعورًا 

باالسترخاء ويعيد إليِك النشاط والحيوية.

رأس الخيمة، صحراء الوادي
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BODY
BODY BALANCER
60 minutes

Restore serenity to body, mind and 
skin with this richly indulgent and 
deeply reviving back, neck and scalp 
treatment.

INCLUDES Back exfoliation, back massage, 
facial massage, neck, shoulder and scalp 
massage

NOURISHED GLOW
60 minutes

Reveal your smoothest, softest skin ever 
with this body exfoliation finishing with a 
deeply nourishing oil application and 
personalized back massage. 

INCLUDES Full body salt and oil exfoliation, 
back massage, oil application

SOLE REVIVER 
60 minutes

Foot massage is an essential element 
of Chinese tradition and therapy. 
Concentrating on the reflex zones of 
the feet, this blissful treatment 
alleviates aches while relaxing and 
restoring the body and mind.

INCLUDES Foot and leg exfoliation, relaxing 
foot and leg massage 
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معالجة توازن الجسم
٦٠ دقيقة 

استعد صفاءك الذهني ونشاطك البدني 
واستمتع ببشرة صحية مع هذه المعالجة الغنية 

التي تشمل تدليكًا منعشًا للظهر والرقبة 
وفروة الرأس.

تقشير وتدليك للظهر وتدليك للوجه  تشمل المعالجة 
والرقبة والكتفين وفروة الرأس

 

معالجة تنشيط القدمين
٦٠ دقيقة 

تعتمد المعالجات الصينية على تدليك القدمين 
كعنصر أساسي. وتعمل هذه المعالجة 

المدهشة على التخلص من اآلالم واستعادة 
نشاط الجسم وصفاء الذهن من خالل التركيز 

على النقاط االنعكاسية في القدمين.
تشمل المعالجة تقشير للقدمين والساقين وتدليك 

مهدئ للقدمين والساقين

معالجة البريق والتغذية
٦٠ دقيقة 

احصلي على بشرة نضرة بنعومة لم يسبق
لها مثيل مع هذا التقشير المدهش للجسم 

الذي يعقبه استخدام زيوت مغذية وتدليك 
ُمخَصص للظهر.

تقشير كامل للجسم بالزيوت واألمالح  تشمل المعالجة 

وتدليك للظهر باستخدام الزيوت
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AGE DEFYING FACIAL
90 minutes OR 60 minutes

Instantly combat the most visible signs 
of skin aging - smoothing fine lines and 
reviving youthful radiance to your 
complexion.

INCLUDES Brush cleanse, skin analysis, facial 
exfoliation, specialized toning facial massage, 
mask, scalp massage

performed with espa products

ULTIMATE RADIANCE & 
RENEWAL FACIAL 
90 minutes

Restore skin’s vitality and reveal a bright, 
smooth and radiantly youthful-looking 
complexion. The must-have treatment for 
immediate results prior to a special event.

INCLUDES Brush cleanse, skin radiance mask, 
age-defying crystal massage, lifting mask, 
scalp massage

performed with espa products

CUSTOM FACIAL
90 minutes OR 60 minutes

Purify, hydrate, brighten and smooth your 
complexion with this radiance-restoring 
facial that is tailored to your individual 
needs.

INCLUDES Brush cleanse, skin analysis, facial 
exfoliation, massage, mask, scalp massage

performed with espa products

ANTI-OXIDANT FACIAL 
60 minutes

A revitalizing anti-oxidant facial that 
protects from environmental pollutants. 
Integrating a gentle Vitamin C micro- 
granulated exfoliation and an anti-aging 
serum, this treatment helps to enhance 
clarity and protect skin.

INCLUDES Concentrated vitamin C, enzymatic 
peel, vitamin C mask

performed with natura bissè products

INSTANT RENEWAL 
60 minutes

Experience an instant glow with this 
innovative facial. Rich, active ingredients 
promote the production of collagen and 
renewal of skin cells, leaving the skin 
smoother, firmer and deeply hydrated. 

INCLUDES Glycolic exfoliation, skin 
supplements, revitalizing mask 

performed with natura bissè products

CALMING SOOTHER 
60 minutes

Suitable for the most delicate skin, this 
hypoallergenic and paraben-free facial 
e�ectively nourishes, stimulates, and calms 
irritated skin.

INCLUDES Enzymatic peel, desensitizing skin 
recovery mask

performed with natura bissè products
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معالجة الوجه الُمخَصصة
٩٠ دقيقة أو ٦٠ دقيقة 

معالجة متخصصة وُمصَممة حسب احتياجاتِك 
لتمنحِك بشرة نقية ورطبة ومتألقة على الدوام.

تنظيف عميق باستخدام جهاز  تشمل المعالجة 

تنظيف البشرة وتحليل للبشرة وتقشير وتدليك 

للوجه وقناع وتدليك لفروة الرأس

تتم املعاجلة باستخدام منتجات ”إسبا“

معالجة الوجه المضادة لألكسدة
٦٠ دقيقة 

معالجة مثالية للوجه مضادة لألكسدة توفر 
الحماية للبشرة من الملوثات. وتشمل المعالجة 

تقشير باستخدام حبيبات دقيقة من فيتامين 
سي وسيروم لمقاومة عالمات تقدم السن. 

إنها بحق معالجة مثالية لتعزيز نقاء البشرة 
ومنحها الحماية الكاملة.

تشمل المعالجة فيتامين سي مركز وتقشير باإلنزيمات 
وقناع بفيتامين سي

تتم املعاجلة باستخدام منتجات ”ناتورا بيسيه“

معالجة البريق الفوري
٦٠ دقيقة 

معالجة مبتكرة للوجه تمنح البشرة بريقًا فوريًا 
حيث تعّزز المكونات الغنية والنشطة إنتاج 

الكوالجين وتجديد خاليا البشرة، وتمنح البشرة 
ترطيبًا عميقًا ونعومة ال مثيل لها.

تقشير باستخدام مستحضرات  تشمل المعالجة 
الجليكوليك وعناصر مكملة للبشرة وقناع الستعادة 

النضارة والحيوية

تتم املعاجلة باستخدام منتجات ”ناتورا بيسيه“

معالجة البشرة الحساسة
٦٠ دقيقة 

معالجة مثالية للبشرة الحساسة تعتمد على 
مستحضرات مضادة للحساسية خالية من البارابين 

لتوفر التغذية للبشرة الحساسة وتمنع تهيجه.

تقشير باإلنزيمات وقناع عالجي  تشمل المعالجة 

مضاد للحساسية

تتم املعاجلة باستخدام منتجات ”ناتورا بيسيه“

معالجة مكافحة الشيخوخة
٩٠ دقيقة أو ٦٠ دقيقة 

معالجة مدهشة ذات تأثير فوري في مقاومة 
عالمات تقدم السن والتخلص من الخطوط 

الرفيعة بالبشرة واستعادة حيويتها وبريقها.

تنظيف عميق باستخدام جهاز  تشمل المعالجة 

تنظيف البشرة وتحليل للبشرة وتقشير وتدليك 

متخصص للوجه وقناع وتدليك لفروة الرأس

تتم املعاجلة باستخدام منتجات ”إسبا“

معالجة اإلشراقة والنضارة
٩٠ دقيقة 

معالجة ضرورية الستعادة حيوية البشرة ونعومتها 
وتألقها واالحتفاظ بإطاللة مفعمة بالشباب 
والحيوية على الدوام. تمنحِك هذه المعالجة 

نتائج مثالية وفورية قبل مناسباتِك الخاصة.
تنظيف عميق باستخدام جهاز  تشمل المعالجة 

تنظيف البشرة وقناع لتفتيح البشرة وتألقها وتدليك 
بالكريستال للقضاء على عالمات تقدم السن وقناع 

متخصص لشد الوجه

تتم املعاجلة باستخدام منتجات ”إسبا“
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STRESS RELIEF MASSAGE
90 minutes OR 60 minutes

Revive tired and fatigued muscles with this 
traditional massage using moderate to firm 
pressure to leave a feeling of revitalization 
and relaxation.

RELAXATION MASSAGE
90 minutes OR 60 minutes

Unwind and de-stress with this aromatic 
bespoke treatment. This soothing 
aromatherapy massage uses light to 
moderate pressure and a blend of 
essential oils to melt away tension.

THE MEN’S MASSAGE
90 minutes

The ultimate male escape. Unwind in style 
with this rebalancing and intensely relaxing 
treatment that includes a full body massage 
using heated stones, facial massage and a 
soothing scalp massage.

MUSCLE RECOVERY 
MASSAGE
90 minutes OR 60 minutes

Recharge your body with this powerful 
massage designed to alleviate deep- 
seated tension and muscular stress. 
Using deep movements and stretching 
techniques concentrated on specific 
areas of concern to help relieve common 
discomforts and sports related tension.

POWER HOUR
60 minutes

Intensely invigorating, this clarifying and 
smoothing treatment powerfully reawakens 
the senses, leaving you ready for anything.

INCLUDES Full body salt & oil exfoliation, back 
massage

THE MEN’S FACIAL 
60 minutes

Deeply cleanse, hydrate and smooth
skin, leaving your complexion instantly 
energized.

INCLUDES Double cleanse, facial exfoliation, 
massage, mask, scalp massage

performed with espa products 
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تدليك التخلص من التوتر 
٩٠ دقيقة أو ٦٠ دقيقة 

تخّلص من تعب وإرهاق العضالت مع هذا التدليك 
المميز الذي يعتمد على استخدام ضغط متوسط 
إلى عميق ليمنحك شعورًا باالسترخاء ويعيد إليك 

النشاط والحيوية.

تدليك االسترخاء
٩٠ دقيقة أو ٦٠ دقيقة 

انعم باالسترخاء وتخّلص من التوتر مع هذه 
طلبك.  حسب  الُمصممة  العطرية  المعالجة 

ويعتمد هذا التدليك العالجي المهدئ على 
استخدام ضغط خفيف إلى متوسط، باإلضافة 

إلى مزيج فريد من الزيوت العطرية للتخلص 
نهائيًا من التوتر واإلجهاد.

معالجة ساعة النشاط والحيوية
٦٠ دقيقة 

معالجة مذهلة لتنشيط الجسم واستعادة 
حيويته، باإلضافة إلى تنقية وتنعيم البشرة.

تقشير بالزيوت واألمالح لكامل  تشمل المعالجة 

الجسم وتدليك للظهر

معالجة الوجه للرجال
٦٠ دقيقة 

معالجة استثنائية لتنظيف البشرة بعمق 
وترطيبها وتنعيمها واستعادة نشاطها 

وحيويتها على الفور.

تنظيف مكثف وتقشير للوجه  تشمل المعالجة 

وتدليك وقناع للوجه وتدليك منشط لفروة الرأس

تتم املعاجلة باستخدام منتجات ”إسبا“

تدليك للرجال
٩٠ دقيقة 

المالذ المثالي للرجال. انعم باالسترخاء واستعادة 
توازن الجسم من خالل هذه المعالجة المتكاملة 
التي تشمل تدليك للوجه وتدليك كامل للجسم 
بتدليك  تنتهي  ثم  الساخنة  األحجار  باستخدام 

منشط لفروة الرأس.

تدليك عميق للعضالت
٩٠ دقيقة أو ٦٠ دقيقة 

استعد نشاطك وحيويتك مع هذا التدليك الفعال 
الُمصمم خصيصًا للتخلص من التوتر العميق 
وإجهاد العضالت. ويستخدم هذا النوع من 

التدليك أساليب التدليك المعتمدة على الحركات 
العميقة واإلطالة التي تركز على مناطق معينة 

من الجسم للتخلص من اإلرهاق واإلجهاد 
المصاحب لممارسة الرياضة.



Upgrade your treatments by choosing 
one or more of our carefully created 
service enhancements. Service 
enhancements are incorporated to facial, 
body and massage services without 
adding additional time to the treatment. 
All enhancements must be booked and 
received with a treatment.

ENHANCEMENTS
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23RAS AL KHAIMAH, AL HAMRA BEACH

CONDITIONING HAIR & SCALP TREATMENT 

Using the strengthening properties of 
Argan Oil and Apricot Kernel with a deeply 
relaxing scalp massage to reduce tension, 
condition the scalp and leave you with 
beautifully healthy hair.

SMOOTH & FIRM BODY BUTTER

Combine the sublime benefits of a lifting 
and smoothing body butter with your body 
massage oil for rich melting hydration to 
refine skin texture, soften and restore 
suppleness. 

BACK REVIVER

Reveal smoother skin during any massage 
with this exfoliating and refreshing 
treatment that will leave the back smooth, 
soft and hydrated.

SERVICE ENHANCEMENTS

LIFESTAGE ANTI-AGING BOOSTERS 

Boost any facial by using the technologically 
advanced LIFESTAGE serums and 
moisturizers to address all the most visible 
signs of aging.

HAND OR FOOT REVIVER 

Reveal smoother skin with this exfoliating 
and nourishing treatment that will leave 
hands or feet smooth, soft and bright. 

HOT STONE MELTER

Smooth basalt stones radiate heat deep 
inside the muscles to relieve tension and 
stress during any massage treatment.

TIME ENHANCEMENTS
Enhance your chosen service with 
additional treatment time or enjoy as a 
stand-alone treatment for when time is 
of essence.

HEAD & SHOULDERS MASSAGE 

30 minutes

Feel the tension and sti�ness of the 
neck and shoulders melt away with this 
massage that alleviates stress and 
calms your senses.

RELAXING FOOT MASSAGE 

30 minutes

A deeply relaxing massage that 
concentrates on the pressure points of 
the feet and helps to rejuvenate tired, 
painful feet.

BACK MASSAGE 

30 minutes

This 30-minute massage serves 
as the perfect relief to iron out the 
tension and pain. Warm oil is used 
in this massage for its soothing 
and moisturizing properties.



تعزيز قدرة الجسم
يمكنِك زيادة فاعلية معالجاتِك من خالل اختيار 

واحدة أو أكثر من المعززات التي تم تصميمها 
المعززات كإضافات  بعناية فائقة. وتتوفر 

لمعالجات الوجه والجسم والتدليك دون إضافة 
مزيد من الوقت. ويتعين حجز جميع المعززات 
المعالجات. بإحدى  عليها مقترنة  والحصول 
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تعزيز قدرة الجسم

رأس الخيمة، صحراء الوادي25

معالجة الشعر وترطيب فروة الرأس 
معالجة تمزج بين الخصائص المدهشة لزيت بذر 

المشمش وزيت األرجان والتدليك العميق لفروة 
الرأس لتخفيف التوتر وترطيب فروة الرأس 

والحصول على شعر صحي وجميل.

معالجة شد وتنعيم البشرة بالزبدة 
معالجة تمزج بين الخصائص المدهشة لشد 
وتنعيم البشرة بالزبدة وزيوت تدليك الجسم 

من أجل الحصول على بشرة رطبة غنية
وناعمة كالحرير.

معالجة تنشيط الظهر 
انعمي ببشرة رطبة ومتألقة وناعمة كالحرير 

مع هذه المعالجة المميزة لتقشير وتغذية 
البشرة خالل معالجات التدليك.

زيادة وقت المعالجات 
يمكنك زيادة فاعلية المعالجات من خالل إضافة 

المزيد من الوقت. 

تدليك الرأس والكتفين
٣٠ دقيقة 

معالجة تدليك مثالية للتخلص من إجهاد وتصلب 
الرقبة والكتفين وتخفيف التوتر وإنعاش الحواس.

تدليك منعش للقدمين 
٣٠ دقيقة 

تدليك عميق يركز على نقاط الضغط في 
القدمين ويساعد على تخفيف ألم وإجهاد 

القدمين واستعادة النشاط والحيوية.

تدليك الظهر 
٣٠ دقيقة 

تدليك منعش مدته ٣٠ دقيقة للتخلص من 
التوتر واإلجهاد باستخدام الزيت الدافئ 
بخصائصه المدهشة في ترطيب البشرة.

زيادة وقت الخدمات 

معالجة LIFESTAGE لمكافحة عالمات
تقدم السن 

بإمكانِك تعزيز جميع معالجات الوجه باستخدام 
سيروم ومرطبات LIFESTAGE المتطورة 

للتخلص من جميع عالمات تقدم السن الواضحة.

معالجة تنشيط اليدين أو القدمين 
انعمي ببشرة رطبة ومتألقة وناعمة كالحرير مع 

هذه المعالجة المميزة لتقشير وتغذية اليدين 
والقدمين والظهر. 

التدليك باألحجار الساخنة 
الساخنة  البازلت  بأحجار  للعضالت  تدليك عميق 
للتخلص من اإلرهاق والتوتر أثناء معالجات التدليك.



GUIDELINES
To enjoy your spa experience fully, please 
familiarize yourself with the spa guidelines.

RESERVATION
Advanced booking prior to your arrival is 
recommended to secure your preferred date and 
time of treatment. A credit card number is required 
at the time of booking. Prices are subject to service 
charge and taxes.

Kindly note that all spa treatments include an 
additional 20 minutes relaxing time, which comprises 
of a welcome footbath and post-treatment 
refreshments and relaxation. Enjoy the di�erence.

ETIQUETTE 
To ensure that guests can enjoy the peaceful 
sanctuary of The Ritz-Carlton Spa, we respectfully 
request that all visitors keep noise level to a 
minimum. Cellular phones and electronic devices 
are discouraged.

ARRIVAL
Please check-in at the spa reception at least 15 
minutes prior to your scheduled appointment to 
avoid reduced treatment times.

SPA TREATMENT HOURS 
The spa opens from 11am to 8:00pm and the last 
treatment finishes at 8:00pm. “in-villa spa treatments 
are available for an additional charge and should 
be reserved minimum 24 hours in advance.”

SPECIAL CONSIDERATION 
Guests who have high blood pressure, heart 
conditions, are pregnant or have any other medical 
complications are advised to consult their doctors 
before signing up for any spa services. Kindly inform 
your spa therapist of any existing medical conditions.

SMOKING AND ALCOHOL 
Smoking and consumption of alcohol within the 
spa is prohibited.

VALUABLES 
An electronic safe for valuables is provided in 
the treatment pavilions, but we recommend that 
no jewellery is worn at the spa. The management 
and employees accept no responsibility for the 
loss of money or valuables of any kind brought 
into the spa premises.

CANCELLATION POLICY 
A 24-hour cancellation notice is required to help us 
reschedule your appointment, subject to availability. 
Any cancellation with less than 4 hours notice will 
incur a 50% cancellation fee. Full charges will be 
imposed for a “no-show”.

REFUND POLICY 
Treatment packages and spa pre-payment
are non-refundable, non-transferable or 
non-exchangeable.

PAYMENT AND GRATUITY 
We accept cash and all major credit cards. All 
prices are quoted in UAE Dirhams and are subject 
to service charge and taxes. Prices are subject to 
change without prior notice. Any additional gratuity 
is entirely at your own discretion

DISCLAIMER 
The spa treatments, services and/or facilities 
received or utilized at The Ritz-Carlton Spa are 
intended for general purposes only and are not 
intended to be a substitute for professional medical 
treatment for any condition, medical or otherwise, 
that guests may have. Guests will fully indemnify 
and hold harmless The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, 
Al Hamra Beach, its holding company(ies), 
a�liates, subsidiaries, representatives, agents, 
employees and suppliers, from and against all 
liabilities, claims, expenses, damages and losses, 
including legal fees (on an indemnity basis), 
arising out of or in connection with the spa 
treatments, services and/or facilities.

For more information or to make a reservation 
kindly contact the spa reception team by dialing 
+971 72048888 ext. 5704 or email
rc.rktrz.spa@ritzcarlton.com

In-house guests may contact the spa by dialing 
5704 from their villa

إرشادات عامة
لالستمتاع بتجربة المنتجع الصحي بشكل كامل، 

ُيرجى التعرف على إرشادات السبا.

الحجز
ُينَصح بالحجز الُمسَبق قبل وصولك لضمان تحديد 

الوقت والموعد المفضل للمعالجة. كما يتعين 
تقديم رقم بطاقة ائتمان عند الحجز. وتخضع األسعار 

لرسوم الخدمة والضرائب.

ُيرجى مالحظة أن جميع معالجات السبا تشمل حمامًا 
للقدمين ومرطبات بعد المعالجة واالسترخاء.

استمتع معنا بتجربة متميزة.

قواعد السلوك
لضمان تمتع الضيوف بمالذ هادئ في سبا 

الريتز-كارلتون، نرجو من جميع الزائرين الحفاظ على 
الهدوء وعدم اإلزعاج. وال ُيسَمح باستخدام الهواتف 

الخلوية واألجهزة اإللكترونية.

الوصول
ُيرجى الوصول إلى استقبال السبا قبل ١٥ دقيقة 

على األقل من الموعد المحدد لتجنب تخفيض 
المعالجة. وقت 

مواعيد معالجات السبا
يفتح السبا أبوابه من الساعة ١١ صباحًا إلى الساعة

٨ مساًء مساًء، وتنتهي آخر معالجة الساعة ٨ مساًء.
يمكن توفير العالجات في الفيال مقابل رسم 

إضافي، ويجب حجز الموعد المخصص لها قبل
٢٤ ساعة على األقل.

اعتبارات خاصة
ينبغي على الضيوف الذين يعانون من ارتفاع ضغط 

الدم أو أمراض القلب أو النساء الحوامل أو الذين يعانون 
من أي مضاعفات طبية أخرى استشارة أطبائهم 

قبل االشتراك في أي من خدمات السبا. كما ُيرجى 
إبالغ معالج السبا بأي ظروف صحية تعاني منها.

التدخين والكحول
غير مسموح بالتدخين أو تعاطي الكحول داخل السبا.

المقتنيات الثمينة
يتوفر في جناح المعالجات خزنة رقمية لالحتفاظ 

بالمقتنيات الثمينة، إال أننا نوصي بعدم ارتداء 
المجوهرات في السبا. وال تتحمل اإلدارة

أو الموظفون أي مسئولية عن فقدان األموال
أو المقتنيات التي يتم اصطحابها إلى السبا.

سياسة اإللغاء
يتعين تقديم إخطار اإللغاء قبل ٢٤ ساعة حتى نتمكن 

من تحديد موعد آخر رهنًا بالتوافر. وفي حال اإللغاء من 
خالل إخطار تقل مدته عن ٤ ساعات، سوف تتحمل 

رسوم إلغاء بقيمة ٥٠٪ من سعر المعالجة. وفي حال 
التخلف عن الحضور، سوف تتحمل كامل سعر المعالجة.

سياسة استرداد األموال
الدفع المسبق لباقات المعالجات التي يقدمها السبا 

غير قابل لالسترداد أو التنازل عنه أو استبداله.

الدفع والبقشيش
نقبل األموال النقدية وجميع بطاقات االئتمان. 

جميع األسعار الواردة هي بالدرهم اإلماراتي 
وتخضع لرسوم الخدمة والضرائب. وتخضع األسعار 
للتغيير دون أي إخطار ُمسَبق. أي بقشيش إضافي 

هو تمامًا حسب تقديرك الخاص.

إخالء مسئولية
جميع معالجات السبا و/أو خدمات السبا و/أو مرافق 
السبا الموجودة في سبا الريتز-كارلتون ُمخَصصة 

لألغراض العامة فقط، وال يجوز استخدامها كبديل 
للمعالجة الطبية المتخصصة ألي حالة قد يعاني منها 

الضيوف سواء طبية أو خالفه. وُيخلي الضيوف 
مسئولية الريتز-كارلتون رأس الخيمة، صحراء الوادي 

والشركات  ومنتسبيه  القابضة  وشركته/شركاته 
التابعة له وممثليه ووكالئه وموظفيه ومورديه من 

أي مسئوليات أو مطالبات أو نفقات أو تعويضات أو 
خسائر، بما في ذلك الرسوم القانونية (على أساس 

التعويض) الناجمة عن معالجات السبا و/أو خدمات 
السبا و/أو مرافق السبا أو المتعلقة بها.

للمزيد من المعلومات أو الحجوزات الرجاء التواصل 
مع فريق استقبال السبا باالتصال على

٧٢٠٤٨٨٨٨ ٩٧١+ تحويلة ٥٧٠٤ أو عبر البريد 
rc.rktrz.spa@ritzcarlton.com اإللكتروني

الضيوف المقيمين بإمكانهم التواصل مع السبا 
باالتصال على ٥٧٠٤ من الفيال.
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+971.7.204.8888
RITZCARLTON.COM/ALHAMRABEACH

po box 4558, vienna street, ras al khaimah,
united arab emirates 

ص. ب. ٤٥٥٨، شارع فيينا, رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة

For more information, please contact 
the spa at +971 7 204 8888 or visit us at:
ritzcarlton.com/alhamrabeach 

لمزيد من المعلومات أو للحجز، ُيرجى االتصال بـ سبا 
على الرقم ٨٨٨٨ ٢٠٤ ٧ ٩٧١+ أو ُيرجى زيارة 
 ritzcarlton.com/alhamrabeach
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For more information, please contact 
the spa at +971 7 204 8888 or visit us at:
ritzcarlton.com/alhamrabeach 

لمزيد من المعلومات أو للحجز، ُيرجى االتصال بـ سبا 
على الرقم ٨٨٨٨ ٢٠٤ ٧ ٩٧١+ أو ُيرجى زيارة 
 ritzcarlton.com/alhamrabeach
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ص. ب. ٤٥٥٨، شارع فيينا, رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة

األسعـار
PRICING



PRICING
 EXPERIENCE
التجربة
MOISTURE BREEZER
معالجة الترطيب المثالي
150m / aed1,100

NATURAL OCEAN EXPERIENCE 
تجربة ناتشورال أوشن
120m / aed900

WARM LAVA SHELL MASSAGE
تدليك األصداف الدافئة
90m / aed750

 BODY
معالجات الجسم
NOURISHED GLOW 
معالجة البريق والتغذية
60m / aed600

BODY BALANCER 
معالجة توازن الجسم
60m / aed750

SOLE REVIVER 
معالجة تنشيط القدمين
60m / aed600

MASSAGE
التـدليـك
DEEP MUSCLE MASSAGE
تدليك عميق للعضالت
90m / aed650
60m / aed500

STRESS RELIEF MASSAGE
تدليك التخلص من التوتر
90m / aed650
60m / aed500

RELAXATION MASSAGE 
تدليك االسترخاء
90m / aed650
60m / aed500

BALINESE MASSAGE  
تدليك بالي
90m / aed650
60m / aed500

NATURALLY NURTURED 
MASSAGE 
تدليك التغذية الطبيعية
90m / aed650
60m / aed500

THAI FUSION MASSAGE 
تدليك تايالندي
90m / aed650
60m / aed500

 FACIAL
معالجات الوجه
AGE-DEFYING FACIAL
معالجة مكافحة الشيخوخة
90m / aed850
60m / aed650

ULTIMATE RADIANCE & 
RENEWAL FACIAL 
معالجة اإلشراقة والنضارة
90m / aed1,000

CUSTOM FACIAL
معالجة الوجه الُمخَصصة
90m / aed750
60m / aed550

ANTI-OXIDANT FACIAL  
معالجة الوجه المضادة لألكسدة
60m / aed950

INSTANT RENEWAL   
معالجة البريق الفوري
60m / aed950

CALMING SOOTHER    
معالجة البشرة الحساسة
60m / aed950

األسعـار
MEN
معالجات الرجال
THE MEN'S MASSAGE 
تدليك للرجال
90m / aed750

MUSCLE RECOVERY MASSAGE
تدليك عميق للعضالت
90m / aed650
60m / aed500

STRESS RELIEF MASSAGE 
تدليك التخلص من التوتر
90m / aed650
60m / aed500

RELAXATION MASSAGE 
تدليك االسترخاء
90m / aed650
60m / aed500

POWER HOUR
معالجة ساعة النشاط والحيوية
60m / aed600

THE MEN'S FACIAL  
معالجة الوجه للرجال
60m / aed550

 SERVICE
ENHANCEMENTS
تعزيز قدرة الجسم
LIFESTAGE ANTI-AGING 
BOOSTERS 
معالجة LIFESTAGE لمكافحة عالمات
تقدم السن
aed150

HAND OR FOOT REVIVER 
معالجة تنشيط اليدين أو القدمين
aed100

HOT STONE MELTER 
التدليك باألحجار الساخنة
aed150

CONDITIONING HAIR & SCALP 
TREATMENT
معالجة الشعر وترطيب فروة الرأس
aed100

SMOOTH & FIRM BODY BUTTER
معالجة شد وتنعيم البشرة بالزبدة
aed100

BACK REVIVER
معالجة تنشيط الظهر
aed100

 TIME
 ENHANCEMENTS
زيادة وقت المعالجات

HEAD & SHOULDERS MASSAGE
تدليك الرأس والكتفين
30m / aed300

RELAXING FOOT MASSAGE
تدليك منعش للقدمين
30m / aed300

BACK MASSAGE
تدليك الظهر
30m / aed300

Kindly note that all spa treatments include an 
additional 20 minutes relaxing time.

Prices are subject to service charge and taxes.


