
درهم الطقوس الصحية للجسد  
١،٢٠٠ جلسة الثراء العثماني   ١٥٠ دقيقة 
٩٩٩ ١٣٥ دقيقة  جلسة الشفاء البدني 
٩٩٩ ١٣٥ دقيقة  جلسة اإلستجمام األسيوية والغربية 

درهم العالجات الصحية  
٦٥٠ جلسة تجديد شاكرات الجسد   ٨٠ دقيقة 
٦٥٠ جلسة تدليك بالكرستال   ٨٠ دقيقة 
٧٢٠ جلسة عالجية بالحرارة للبشرة    ٨٠ دقيقة 

 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة ٧% رسوم البلدية، و ١٠% رسوم الخدمة وضريبة 
القيمة المضافة.

يمكن تقديم حصص أو باقات خاصة على حسب الطلب.

 ص.ب. ٢٧٧٢٢، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
+٩٧١ 4 4٠ ٥٣4٥٥/٥٦  هاتف 

+٩٧١ 4 4٠٠٠١ ٥٣  فاكس 
jzstalise@jumeirah.com البريد االلكتروني

jumeirah.com/taliseottomanspa

درهم جناح األزواج الخاص ضمن تاليس سبا العثماني 
٩٠ دقيقة  ١،٥١٥ جلسة التدليك التايلندي لألزواج 
١،١٩٠ / ١،٥١٥ ٩٠/٦٠ دقيقة  جلسة تدليك جنبًا إلى نجب 
١،٨٠٥ جلسة مليئة بالرومانسية مع ١٠٠١ وردة     ١٢٠ دقيقة 

ال يسمح بشراء أحد عالجات إضافات وترقيات تاليس بشكل منفصل.

السعر

twitter.com/jumeirahzsfacebook.com/jumeirahzabeelsaray instagram.com/taliseottomanspa
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درهم معالجات التدليك  
٥٨٠/ ٧٢٥ ٩٠/٦٠ دقيقة  تدليك السلطان - معالجات تاليس المميزة 
٧٢٥ التدليك التايلندي      ٩٠ دقيقة 
٥٥٠ رفلكسولوجي - تقنية تدليك صينية عريقة      ٩٠ دقيقة 
٥٩٥ / ٨٠٠ ٩٠/٦٠ دقيقة  تدليك بالس لألنسجة العميقة 
٥٨٠ تدليك السيدات الحوامل      ٩٠ دقيقة 
٥٩٥/ ٨٠٠ ٩٠/٦٠ دقيقة  تدليك األحجار الساخنة العريق 
٧١٥ تدليك اإلسترخاء والراحة      ٩٠ دقيقة 

درهم معالجات الجسم الفاخرة من تاليس  
٨٦٥ ٩٠ دقيقة  المعالجة األلماسية المعطرة بعبق الورد 
٦٥٠ ٩٠ دقيقة  معالجة ترطيب الحمضيات 
٦٥٠ ٩٠ دقيقة  معالجة نحت الجسم مع “ليبوسيل” 

درهم تحسينات فاخرة  
٥٥ زيت التدليك بالعود العربي الفاخر  
٥٥ عالج شد منطقة حول العينين  
٥٥ قناع لتكييف فروة الرأس بعمق  

السعر

ال يسمح بشراء أحد عالجات إضافات وترقيات تاليس بشكل منفصل.
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة ٧% رسوم البلدية، و ١٠% رسوم الخدمة وضريبة 

القيمة المضافة.

درهم حمام تاليس العثماني  
٥١٠ 4٥ دقيقة  الحمام التركي التقليدي 
٥٥٥ حمام التقشير بالقهوة   ٦٠ دقيقة 
٥٥٥ حمام قناع الورد العربي أو الذهب   ٦٠ دقيقة 
٥٨٠ حمام تجديد البشرة بالشاي األخضر   ٦٠ دقيقة 
٦٣٥ الحمام العثماني الملكي - حمام تاليس المميز   ٦٠ دقيقة 

درهم عالجات الوجه  
٥٩٠ ٦٠ دقيقة  عالج الوجه المجدد للنضارة 
٦٨٥ ٦٠ دقيقة  التجربة المصّممة حسب الطلب 
٥٩٠ ٦٠ دقيقة  معالجة الورد الفاخر 
٩4٠ ٦٠ دقيقة  معالجة التضبييض باأللماس 
٨٠٠ ٩٠ دقيقة  معالجة الشفاء الصافي 
٨٩٠ ٩٠ دقيقة  معالجة مزيج المايكسينول والكوالجين 
١،٢٣٠ ٩٠ دقيقة  معالجة إضفاء الحياة على البشرة 

درهم إضافات وترقيات تاليس سبا العثماني  
٢٩٠ ٣٠ دقيقة  عناية األيدي أو األرجل 
٢٩٠ ٣٠ دقيقة  عناية العين 
٣١٠ ٣٠ دقيقة  تدليك الرأس 
٣4٥ ٣٠ دقيقة  تدليك الجسم 
٣4٥ ٣٠ دقيقة  معالجة الوجه 


