SIGNATURE
TREATMENTS

THE SPA
Souq Waqif, PO Box 3496
Doha | Qatar
+974 4433 6878
spa.vswq@tivolihotels.com

RELAXATION
JOURNEYS

ROYAL HAMMAM CEREMONY

120 minutes

A supreme version of pampering. Lay down on a marble slab in a lavishly appointed Arabian hammam, as a spa
professional treats you from head to toe. Top off relaxation with a Balinese massage using essential oils and gentle
pressure techniques to emerge uplifted.
SIGNATURE IMPERIAL HAMMAM

90 minutes

Ancient traditions are revived with natural elements inside our majestic marble hammam. Eucalyptus black soap and
a kessa glove remove dead skin all over, followed by a ghassoul clay body mask to promote smoothness. A facial
cleanse, hair mask made of argan oil and pure honey, and a honey rose body mask followed by a decadent finish of
rich body moisturiser.
AFTER SOUQ ESCAPE

90 minutes

Perfect for cooling down from the sun or after a shopping spree. Unwind completely with a body scrub using natural
Arabian scents. A soothing massage with hot oil and more indulgent aromatherapy awakens the senses.
BESPOKE EXPERIENCE

90 minutes

Some of the best experiences can be created by us. This fantastic package allows you to tailor-make your
Couples Experience by choosing any of our massages and body scrubs and having them combined together in
the same room.

BODY
RELIEF
THE SPA SIGNATURE MASSAGE

60 / 90 minutes

A full body treatment connecting traditional holistic and mindfulness therapies, transporting the body to a place of
calm and offering a profound sense of disconnect. A truly grounding body massage focuses on connecting the body
to a serene state of balance.
RELAX MASSAGE

60 / 90 minutes

A fantastic full body massage with Swedish massage techniques that assist with the full body relaxation and relief
muscle tension. Your body will feel rested and your mind at ease for a total pampering service.
TENSION RELIEF MASSAGE

60 / 90 minutes

Ideal for those suffering from severe muscle tension, aches and pains, caused by excessive exercise or even lack of it.
This deep tissue sports massage will focus on main concern areas and work on the deeper muscle knots.
TRADITIONAL HOT STONE MASSAGE

60 / 90 minutes

Allow the deep, penetrating heat of volcanic basalt stones to melt the tension away. Heat to the muscles enhances
relaxation, circulation and healing process of a therapeutic massage. Perfect for those wanting a super-deep tissue
massage to help stubborn muscles release and relax.
THE REAL AROMATHERAPY

60 / 90 minutes

A great stress buster, aromatherapy massage is a sure-fire way to help you relax and unwind at the end of long tiring
day. Our Aromatherapy Massage is totally personalized towards what you wish to achieve with the treatment.
MOTHER-TO-BE MASSAGE

60 minutes

A wonderful mother-to-be massage that will assist in reducing muscle tension and relaxing body and mind.

BODY REFINING
HAMMAM

MOROCCAN HAMMAM

60 minutes

Get treated head to toe in an age-old spa tradition. Start with a steam bath to get rid of toxins and elevate the senses.
Lay back on a marble slab for a deep-cleansing treatment using Eucalyptus black soap and a traditional kessa glove.
A mineral-rich ghassoul clay facial and body mask is applied, followed by lush body moisturizer for the ultimate
smooth and silky finish

ARABIAN HAMMAM

45 minutes

Explore the benefits of ancient Arabian secrets enhanced by rich spa products. Your hammam experience begins with
a soothing steam bath, then a body scrub using Eucalyptus black soap on a traditional marble slab. Leave refreshed
and feeling skin restored to a satin touch.

BODY
ENHANCERS

LUXURIATING HAIR TREATMENT

30 minutes

Often referred to as “liquid gold,” rare and precious argan oil is a dream remedy for dry hair and split ends. Restore
your hair to a rich and bouncy sheen.
REFRESHING SCALP MASSAGE

30 minutes

An uplifting massage which focuses on the reflex points on the head and gives a true sense of wellbeing.
BACK, NECK, AND SHOULDER MASSAGE

30 minutes

Focused on main concern areas of tension, this massage aids with muscle tension and can be totally personalized in
intensity and areas of main focus.
HANDS OR FEET TREATMENT

30 minutes

A fantastic hand or feet treatment that will leave your skin nourished and is the perfect addition to your massage,
body or facial treatment. Includes scrub, wrap and hydrating massage.

SKIN
FOCUS

AGE MANAGEMENT FACIAL

60 minutes

The ultimate customized facial treatment for mature skin. Manage environmental damages caused by time with
this luxuriously hydrating and regenerating facial is designed to nourish skin, even out skin tone and minimize the
appearance of fine lines and wrinkles. Firms, tones, and soothes the skin for a brighter glowing complexion.
ICE FACIAL

60 minutes

This “icing and cooling” technique regulates blood circulation to tighten and shrinks pores, reduces puffiness, minimizes
dark circles, reduces redness, and evens out skin tone. Personalized to repair and nourish, this facial will hydrate and
reinforce skin at the cellular level. Your complexion is visibly brightened with a healthy radiant glow in just one treatment.
SENSITIVE SKIN FACIAL

60 minutes

this facial is specifically designed to address the unique needs of naturally sensitive, delicate or irritated skin. Using the
Biologique Recherche “Biosensible” product range our skilled estheticians will treat your skin to a calming treatment with no
preservatives or artificial fragrances. Skin is left ph balanced and hydrated with a naturally healthy, radiant glow.
PURIFYING ANTI-ACNE FACIAL

60 minutes

A dermatologist formulated facial best suited for oily, problem acne prone youth skin. This deep cleansing facial includes
a deep down cleanse, tone and balance, exfoliation, gentle extraction, face peel, customized facial mask, prescriptive
treatment and finishing serums and intensive protective finishing creams.

SKIN
ENHANCERS

COLLAGEN MASK

30 minutes

The Masque Biologique Féerie is an intense treatment to tone, tense and revitalize. Composed of a cold veil saturated
in Marin Collagen, this therapy is highly active and produces the most magnificent results. This sheet mask will provide
moisture combined with tightening and firming properties for a refreshed and smoother skin.

EYE CONTOUR

20 minutes

The Patchs Défatigants are pre-soaked eye sheet masks that treat the Eye & Mouth contour area. This innovative
solution of anti-puffiness, anti-bag and anti-wrinkle agents provides immediate and long-lasting rested look.

EXPERIENCES
FOR TWO

COUPLES’ SPA RETREAT

120 minutes

Take an ancient spa journey together. Connect mind, body and spirit into ideal harmony with a 15-minute Jacuzzi and
45-minute hammam ritual. Enjoy exfoliation from head to toe with a kessa glove scrub using Eucalyptus black soap. A
15-minute argan oil hair treatment and 45-minute massage to finish will join you both in pure bliss.

SPA
ETIQUITTE
ARRIVAL

إيتيكات
المنتجع
الوصول

You are encouraged to arrive a minimum of 15 minutes prior to your appointment to enjoy the serenity of The Spa.
Please be advised that late arrivals may result in a reduction of treatment time.

. الوصول متأخرا يحتسب من وقت الموعد. دقيقة قبل الموعد كي تستمع بجو المنتجع الهادئ15 يفضل أن تصل قبل موعدك على األقل

SPA FACILITIES

ألي
ّ  أما الزوار اآلخرون فيجب أن يحجزوا على األقل.استخدام الجاكوزي والسونا وغرف التبديل لنزالء فنادق سوق واقف لجميع النزالء بالفنادق
.جلسة قبل ساعة

Extended use of facilities from sauna to jacuzzi and changing rooms are available to in-house guests of Souq Waqif
Boutique Hotels. For other visitors, a minimum treatment booking time of one hour is required
RESERVATIONS
The Spa reservations must be secured with a credit card. To ensure your preferred time and service we do advise
booking in advance.
SPA AND ENVIRONMENT
Our spa environment is one of relaxation and tranquillity. Please respect all guests’ right to privacy and serenity in
separate male and female areas. The Spa is a smartphone-free, smoke-free zone.
ACCESS
The Spa will provide towels, bathrobes, slippers, disposable underwear, shower caps and all amenities required during
your visit. The minimum age to access the spa is 16 years old.
TREATMENTS FOR CHILDREN AND TEENS
Children under 16 require parental approval for spa treatments, and children under 12 must be accompanied by a
parent or guardian during the treatment.
SPECIAL OFFERS
The Spa has new and exclusive savings specials on a regular basis. Contact us for more info.
CANCELLATION POLICY
In case you need to cancel or change your reservation kindly give us at least four hours’ notice.

تسهيالت المنتجع

الحجوزات
 ننصحك بالحجز المسبق لضمان الحصول على الوقت والخدمة المناسبين.تتم الحجوزات في المنتجع عبر البطاقات اإلئتمانية
جو المنتجع
وال يسمح استخدام. نرجو احترام الضيوف وخصوصيتهم في األماكن المنفصلة للرجال والنساء.يتمتع المنتجع بجو من الهدوء والسكينة
.األجهزة الذكية والتدخين في المنتجع
وسائل الراحة
يوفر المنتجع الصحي المناشف وأردية الحمام والنعال والمالبس الداخلية التي يمكن التخلص منها وقبعات االستحمام وجميع وسائل الراحة
. سنة16  الحد األدنى لسن الدخول إلى المنتجع الصحي هو.المطلوبة أثناء زيارتك
العالجات لألطفال والمراهقين
 عاما12 ويجب أن يكون األطفال دون سن،الصحي
 عاما إلى موافقة الوالدين لالستمتاع بالعالجات في المنتجع16يحتاج األطفال دون سن
ّ
.مصحوبين بأحد الوالدين أو الوصي أثناء العالج
عروض خاصة
. اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات.يقدم المنتجع عروض خاصة جديدة وحصرية على أساس منتظم
سياسة اإللغاء
.في حال كنت بحاجة إلى إلغاء أو تغيير الحجز نرجو منك إبالغنا قبل أربع ساعات على األقل

عش تجربتك
مع من تحب

مكافأة للشريكين

 120دقيقة

اقض وقتًا ال ينسى مع شريك عمرك في رحلة في منتجعنا تربط الذهن بالجسد والروح عبراالستمتاع معا ب  15دقيقة في الجاكوزي
و 45دقيقة في ممارسة طقوس الحمام المميز .استمتع مع شريكك بالتقشير من األعلى إلى األسفل باستخدام قفاز كيسة
التقليدي والصابون األسود .وانعما معًا بأجمل تجربة من زيت األرغان لعالج الشعر لمدة  15دقيقة يليه  45دقيقة من التدليك

مقويات
البشرة

قناع الكوالجين

 30دقيقة

ّ
فعال جدًا
وشد وإنعاش البشرة .هذا العالج هو عبارة عن قناع بارد
مكثف يساعد على ضبط
عالج
مشبع بالكوالجين البحري ،وهو ّ
ّ
ّ
شد وتقوية البشرة ،للحصول على وجه ناعم ومنتعش.
أروع النتائج .يكفل لك هذا القناع الورقي الرطوبة ويتميز بخاصيات ّ
ويعطيك َ
محيط العينين

 20دقيقة

حل مبتكر لمكافحة
العالج عبارة عن أقنعة ورقية منقوعة مسبقًا للعينين ،تفيد لمعالجة المنطقة المحيطة بالعينين والفم .إنه ّ
االنتفاخ واألكياس والتجاعيد وبالتالي إراحة الوجه ،ونتيجته فورية وطويلة األمد.

التركيز
على البشرة

عالج عالمات الشيخوخة في الوجه

 60دقيقة

خلفها الزمن،
مصمم حسب نوع البشرة .يساعد هذا العالج
عالج مطلق للوجه المتعب
المرطب والفاخر على إصالح األضرار البيئية التي ّ
ّ
ّ
والحد من مظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد .هذا العالج كفيل بتقوية وتنظيم
حيث يعمل على تغذية البشرة ،وضبط درجة لونها،
ّ
وإراحة البشرة للحصول على وجه مشرق.
عالج الوجه بالثلج

 60دقيقة

والحد من االنتفاخ والهاالت السوداء
شد وتضييق المسام،
ّ
تساعد تقنية «التجليد والتبريد» هذه على تنظيم الدورة الدموية من أجل ّ
واالحمرار ،وتسوية درجة لون البشرة .تم تصميمه بحسب نوع كل بشرة لترميم وتغذية الوجه ،وترطيب وتقوية الخاليا .سوف تالحظ
بريقًا واضحًا ومظهرًا صحيًا متألقًا فقط بعد الجلسة األولى.
عالج بشرة الوجه الحساسة

 60دقيقة

المتوهجة .سيقوم أخصائيو التجميل لدينا بمعالجة بشرتك،
هذا العالج مخصص لمعالجة الحاجات الفريدة للبشرة الحساسة أو الدقيقة أو
ّ
وتألق.
بواسطة مجموعة منتجاتنا الخاصة و الخالية من أي مواد حافظة أو اصطناعية .والنتيجة بشرة متوازنة ورطبة ،تتميز بصحة وإشراقة ّ
ّ
والتخلص من البثور
عالج تنقية الوجه

 60دقيقة

المعرضة لمشكلة البثور .يقوم عالج التنظيف العميق هذا
أطباء الجلد ،وهو مثالي للبشرة الشابة الدهنية
هو عالج ّ
مركب على يد ّ
ّ
على تنظيف البشرة في العمق ،وضبط درجة لونها وموازنتها ،وتقشيرها ،واستخراج البقايا منها برفق ،وكشط الوجه ،ووضع قناع
ّ
المكثفة.
يتوافق مع نوع البشرة ،إلى جانب سيروم وكريمات الحماية

مقويات
الجسم

عالج فاخر للشعر

 30دقيقة

السحري للشعر الجاف بزيت األرغان الثمين والنادر الذي يسمى بالذهب السائل.
أعيدي اللمعة والحياة إلى شعرك من خالل العالج
ّ
تدليك يجدد الحياة للرأس

 30دقيقة

شعور من الراحة ال يوصف مع تدليك للرأس يركز على نقاط الضعف.
تدليك للظهر الرقبة والكتفين

 30دقيقة

معينة تعاني
يركز هذا التدليك على النقاط المسببة لأللم ويزيل التشنج من العضالت .يأتي حسب رغبتك بالضغط بقوة على أماكن ّ
من األوجاع فيها.
عالج لليدين والقدمين
عالج مذهل لليدين والقدمين يغني بشرتك ويضفي لمسة على التدليك أو التقشير للجسم أو الوجه الذي تحصل عليه.

 30دقيقة

لمسة حريرية
في الحمام المغربي

التقليدي
الحمام المغربي
ّ

 60دقيقة

انطلق في رحلة مليئة بالتقاليد المغربية القديمة لتحصل على عالج من الرأس إلى أخمص القدمين .إستهل الرحلة بحمام بخار يزيل
التقليدي.
السموم ويوقظ الحواس،استلق على لوح من الرخام وتمتع بتنظيف عميق للجسم باستخدام الصابون األسود وقفاز كيسة
ّ
ليلف وجهك وجسمك بقناع من الطين لتصل أخيرًا إلى النعومة القصوى والملمس الحريري من
ثم يأتي الغسول الغني بالمعادن ّ
ّ
خالل مرطب للجسم.
العربي
الحمام
ّ

 45دقيقة

العربي بتجربة غنية تبدأ بحمام بخار وتقشير للجسم باستخدام الصابون األسود وأنت مستلق على لوح من
اكتشف أسرار الحمام
ّ
الرخام .بعد هذا الحمام ستشعر باالنتعاش وبشرة نعومتها كاألطفال.

راحــــــــة
الجـــسـد
تدليك المنتجع المميز

 ٩٠ / ٦٠دقيقة

التقليدية بالسكون والصفاء الذهني العميق واحصل
انتقل من عالم الواقع إلى دنيا الخيال حيث ترتبط العالجات الجسدية والذهنية
ّ
على تدليك يرفع جسدك إلى مستوى راق من التوازن .
تدليك لالسترخاء

 ٩٠ / ٦٠دقيقة

دلل نفسك بتدليك على الطريقة السويدية السترخاء الجسم كامالً وإزالة التوتر البدني والذهني عن كاهليك.
تدليك ينسي األوجاع

 ٩٠ / ٦٠دقيقة

خيارك األمثل إلزالة الضغط عن األلياف العضلية المشدودة واألوجاع واآلالم التي سببها التمرين المفرط أو غيابه .يركز هذا التدليك على
النقاط المسببة لأللم والطبقات األعمق للعضالت.
التدليك التقليدي باألحجار الساخنة

 ٩٠ / ٦٠دقيقة

الجسدي حيث تعزز راحة العضالت والدورة
بأحجار البازلت البركانية ستخوض تجربة من االسترخاء وتذوب في عالم بعيد عن الضغط
ّ
عالجي ممتاز لمن يبحث عن مساج عميق يرخي العضالت المتشنجة.
الدموية بتدليك
ّ
العالج بالزيوت العطرية

 ٩٠ / ٦٠دقيقة

بعد يوم شاق وطويل استرخ وتمتع بتدليك بالزيوت العطرية يحاكي رغباتك الشخصية.
تدليك للحوامل
مثالي للحوامل يرخي العضالت ويبعث الراحة في النفس والجسد.
تدليك
ّ

 ٦٠دقيقة

رحـــــــالت
االسترخاء

الملكي
إحتفال الحمام
ّ

 ١٢٠دقيقة

العربي المترف بينما تصنع أنامل معاليجينا السحرية العجائب من الرأس
دالل يفوق الخيال .استلق على لوح من الرخام في حمامنا
ّ
األساسية وأساليب الضغط الخفيفة.
إلى أخمص القدمين .استرخ بعمق وتمتع بتدليك من بالي باستعمال الزيوت
ّ
الحمام االمبراطوري

 90دقيقة

امللكي واسترجع املكونات الطبيع ّية يف رحلتك .إبدأ جتربتك بالصابون األسود باألوكلبتوس وقفاز كيسة التقليدي
الرخامي
عش تقاليد املاضي يف حمامنا
ّ
ّ
لف اجلسم بالغاسول املغربي .رحلتك ال تنتهي هنا بل ستحصل على تنظيف للوجه أيضاً
لتقشير اجلسم بالكامل لتحصل بعدها على نعومة ال تقاوم عبر ّ
وأيضاً قناع للشعر من زيت األرغان والعسل الصايف وقناع للجسم من زهر العسل لتنهيها بلمسة سحرية مبرطب اجلسم.
مالذك بعد التسوق

 90دقيقة

حر الشمس .إسترخ في جلسة من التقشير الكامل الجسم باستعمال العطور
أزل عناء التسوق عن كتفيك واستمتع بتجربة تنسيك ّ
العربية يرافقها تدليك خفيف بالزيت الساخن وال تنسى العالج بالعطور الطبيعية الذي يوقظ الحواس من الداخل.
ّ
تجربة حسب االختيار لكما
نخلق لك ولشريك حياتك تجربة لن تندم عليها عبر باقة من العروض صممناها خصيصا لكما لتغنيا تجربتكما
بتدليك وتقشير للجسم من اختياركما نجمعها نحن في غرفة واحدة.

 90دقيقة

الـعـالجــات
الـمـمــيـزة

الســپـا
سوق واقف ،ص.ب٣٤٩٦.
الدوحة | قطر
+974 4433 6878
spa.vswq@tivolihotels.com

