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20 Minutes of Heaven
in 5 Way
CHOOSE 5 TREATMENTS
100 MINUTES – AED 650

• Body scrub

• Back massage

• Feet massage

• Glyco peel

• Eye treatment

• Head massage

• Hand massage

• Thai stretch

• Hair treatment

• Cucumber masque

20 دقيقة من النعيم في
5 خيارات
اختر 5 عالجات

100 دقيقة - 650 درهم

فرك الجسم •
تدليك األقدام •
التقشير باستخدام غليكو •
العينين • عالج 
تدليك الرأس •
اليدين • تدليك 
تمديد الجسم على الطريقة التايلندية •
عالج الشعر •
قناع الخيار •

Sauna Ritual
AED 456
• Sauna session - 20 minutes

• Toning scrub with sea salt - 25 minutes

• Relaxing massage - 45 minutes 

طقوس حمام الساونا
456 درهم

جلسة ساونا لمدة 20 دقيقة •
فرك خفيف للجسم بملح بحري لمدة 25 دقيقة •
اإلسترخاء مع التدليك لمدة 45 دقيقة •

The Doors of The Dessert
AED 375
• Berber cereal scrub - 25 minutes
• Honey white mask with steam - 20 minutes
• Nourishing massage with shea butter - 30 minutes 

أبواب الصحراء
375 درهم

فرك الجسم بمقشر بربري من الحبوب لمدة 25 دقيقة •
قناع بالعسل األبيض مع البخار لمدة 20 دقيقة  •
تدليك مغذي بزبدة الشيا لمدة 30 دقيقة •

Back Up Plan
BUY 1 AND GET 50% DISCOUNT FOR THE SECOND
TREATMENT OF YOUR CHOICE

Express your affection to your partner, friend or loved one with any
of our 60 minutes spa treatments or longer, and receive 50% off the 
second treatment of your choice. Enhance your experience by taking 
advantage of full-day access to the sauna, steam room, Jacuzzi and
the stunning outdoor pool

البديلة الخطة 
إشتر عالج واحد واحصل على خصم %50 على العالج الثاني الذي تختاره

عبر عن اهتمامك لشريكك سواء كان صديق أم حبيب مع اختيار أي نوع من 
عالجات المنتجع لمدة 60 دقيقة أو أكثر واحصل على خصم %50 على العالج 

الثاني الذي تختاره. عزز تجربتك من خالل االستفادة بقضاء يوم كامل في 
غرفة البخار، حمام البخار ساونا،حوض الجاكوزي والمسبح الخارجي

FOR DIRECT BOOKING CALL SHINE SPA:
1077 | 06 599 0077

للحجز اتصل بشاين سبا على:
1077 | 06 599 0077

Spa Packages
حزم المنتجع



Shine Spa Membership عضوية منتجع شاين

PREMIUM PACKAGES
OPTION 1   |   5 x 60 MINUTES TREATMENTS   |   AED 1500
OPTION 2   |   5 x 90 MINUTES TREATMENTS   |   AED 2000

INCLUSIVE:

• Choose either 5 massages or 4 massages with 1 facial treatment
 for 60 minutes or 90 minutes

• Get 5 times free access to any of the Spa facilities
 (steam, sauna & Jacuzzi)

• 25% discount on any additional Spa treatment
 (excluding packages, rituals and promotions)

• Get 4 day passes to outdoor swimming pools & beach for 2 persons

• 5% discount on bar rate for any hotel room booking

• 15% discount on hotel restaurants

• Valid for 2 months from the date of purchase

المتميزة الحزمة 
x 5 60 دقيقة عالج: 1500 درهم

x 5 90 دقيقة عالج: 2000 درهم

وتشمل:
إختر من بين 5 أنواع تدليك أو 4 أنواع تدليك للجسم مع نوع •

واحد من تدليك الوجه لمدة 60 دقيقة أو 90 دقيقة؛
استخدام مختلف مرافق السبا 5 مرات )غرفة البخار، •

حمام البخار ساونا وحوض الجاكوزي(
خصم 25% على أي من العالجات اإلضافية )غير شامل حزم •

المنتجع، مناسك الساونا أو العروض(
خصم 15% على المطاعم •
صالحة لمدة شهرين )2( من تاريخ الشراء •
استخدام المسبح الخارجي والشاطيء 4 مرات •
خصم 5% على أفضل أسعار البار عند حجز أي غرفة بالفندق •

GOLD PACKAGES
OPTION 1   |   32 x 60 MINUTES TREATMENTS   |   AED 9000
OPTION 2   |   32 x 90 MINUTES TREATMENTS   |   AED 11200

INCLUSIVE:

• Choose either 32 massages or 24 massages with 8 facial treatment
 for 60 minutes or 90 minutes

• Get 32 times free access to any of the Spa facilities
 (steam, sauna & Jacuzzi)

• 25% discount on any additional Spa treatment
 (excluding packages, ritual and promotions)

• Get 24 days passes to outdoor swimming pools & beach for 2 persons

• 15% discount on hotel restaurants

• 20% discount on bar rate for any hotel room booking

• Valid for 10 months from the date of purchase

الحزمة الذهبية
x 32 60 دقيقة عالج: 9000 درهم
x 32 90 دقيقة عالج: 11200 درهم

وتشمل:
إختر من بين 32 نوع تدليك أو 24 نوع تدليك للجسم مع •

8 أنواع عالج للوجه لمدة 60 دقيقة أو 90 دقيقة؛
32 مرة • استخدام مختلف مرافق المنتجع لغاية 

)غرفة البخار، حمام البخار ساونا وحوض الجاكوزي(
خصم 25% على أي من العالجات اإلضافية •

)غير شامل حزم المنتجع، مناسك الساونا أو العروض(
صالحة لمدة 10 أشهر من تاريخ الشراء •
استخدام المسبح الخارجي والشاطيء لغاية 24 مرة •
خصم 15% على المطاعم •
خصم 20% على أفضل  األسعار عند حجز أي غرفة بالفندق •

PLATINUM PACKAGES
OPTION 1   |   50 x 60 MINUTES TREATMENTS   |   AED 15000
OPTION 2   |   50 x 90 MINUTES TREATMENT   |   AED 17500

INCLUSIVE:

• Choose either 50 massages or 40 massages with 10 facial treatment
 for 60 minutes or 90 minutes

• Get 50 times free access to the Spa facilities (steam, sauna & Jacuzzi)

• 25% discount on any additional Spa treatment
 (excluding packages, ritual and promotions)

• Get 40 day passes to outdoor swimming pools & beach for 2 persons

• 15% discount on hotel restaurants

• 20% discount on bar rate for any hotel room booking

• Valid for 14 months from the date of purchase

البالتينية الحزمة 
x 50 60 دقيقة عالج: 15000 درهم
x 50 90 دقيقة عالج: 17500 درهم

وتشمل:
إختر من بين 50 نوع تدليك أو 40 نوع تدليك للجسم •
مع 10 أنواع تدليك للوجه لمدة 60 دقيقة أو 90 دقيقة؛ •
استخدام مختلف مرافق السبا لغاية 50 مرة •

)غرفة البخار، حمام البخار ساونا وحوض الجاكوزي(
خصم 25% على أي من العالجات اإلضافية •

)غير شامل حزم المنتجع، مناسك الساونا أو العروض(
صالحة لمدة 14 شهر من تاريخ الشراء •
استخدام المسبح الخارجي والشاطيء لغاية 40 مرة •
خصم 15% على المطاعم •
خصم 20% على أفضل  أسعار عند حجز أي غرفة بالفندق •

BRONZE PACKAGES
OPTION 1   |   12 x 60 MINUTES TREATMENTS   |   AED 3600
OPTION 2   |   12 x 90 MINUTES TREATMENTS   |   AED 4800

INCLUSIVE:

• Choose either 12 massages or 9 massages with 3 facial treatment
 for 60 minutes or 90 minutes

• Get 12 times free access to any of the Spa facilities
 (steam, sauna & Jacuzzi)

• 25% discount on any additional Spa treatment
 (excluding packages, rituals and promotions)

• Get 9 days passes to outdoor swimming pools & beach for 2 persons

• 15% discount on hotel restaurants

• 10% discount on bar rate for any hotel room booking

• Valid for 5 months from the date of purchase

البرونزية الحزمة 
x 12 60 دقيقة عالج: 3600 درهم
x 12 90 دقيقة عالج: 4800 درهم

وتشمل:
إختر من بين 12 نوع تدليك أو 9 أنواع تدليك للجسم مع •

3 أنواع تدليك للوجه لمدة 60 دقيقة أو 90 دقيقة؛
استخدام مختلف مرافق المنتجع لغاية 12 مرة •

)غرفة البخار، حمام البخار ساونا وحوض الجاكوزي(
خصم 25% على أي من العالجات اإلضافية )غير شامل حزم •

المنتجع، مناسك الساونا أو العروض(
صالحة لمدة 5 أشهر من تاريخ الشراء •
استخدام المسبح الخارجي والشاطيء لغاية 9 مرات. •
خصم 15% على المطاعم •
خصم 10% على أفضل أسعار البار عند حجز أي غرفة بالفندق •

SILVER PACKAGES
OPTION 1   |   24 x 60 MINUTES TREATMENTS   |   AED 7200
OPTION 2   |   24 x 90 MINUTES TREATMENTS   |   AED 9600

INCLUSIVE:

• Choose either 24 massages or 18 massages with 6 facial treatment
 for 60 minutes or 90 minutes

• Get 24 times free access to any of the Spa facilities
 (steam, sauna & Jacuzzi)

• 25% discount on any additional Spa treatment
 (excluding packages, rituals and promotions)

• Get 18 day passes to outdoor swimming pools & beach for 2 persons

• 15% discount on hotel restaurants

• 15% discount on bar rate for any hotel room booking

• Valid for 8 months from the date of purchase

الحزمة الفضية
x 24 60 دقيقة عالج: 7200 درهم
x 24 90 دقيقة عالج: 9600 درهم

وتشمل:
إختر من بين 24 نوع تدليك أو 18 نوع تدليك للجسم •

مع 6 أنواع تدليك للوجه لمدة 60 دقيقة أو 90 دقيقة؛
24 مرة • استخدام مختلف مرافق المنتجع لغاية 

)غرفة البخار، حمام البخار ساونا وحوض الجاكوزي(
خصم 25% على أي من العالجات اإلضافية •

)غير شامل حزم المنتجع، مناسك الساونا أو العروض(
صالحة لمدة 8 أشهر من تاريخ الشراء •
استخدام المسبح الخارجي والشاطيء لغاية 18 مرة •
خصم 15% على المطاعم •
خصم 15% على أفضل أسعار عند حجز أي غرفة بالفندق •


