
BODY SERVICES - RELAXATION

Above mentioned prices are in Qatari Riyals, no service charges or taxes applicable.

EXPERIENCE YOUR SENSES AND ENJOY EXQUISITE RELAXATION

I. BODY MASSAGE

Revitalize your entire body with heavenly services and pleasant oil fragrances that will enhance your emotional wellbeing.

Gentle Swedish Massage: 
Soft Pressure 
Duration: 60 min  500 QAR 
Duration: 90 min  650 QAR
  
Whole Body Healing Massage: 
Soft to Medium Pressure 
Duration: 60 min   500 QAR
Duration: 90 min    650 QAR

Anti-tension Deep Massage: 
Strong Pressure    
Duration: 90 min    700 QAR
Duration: 60 min    550 QAR



خدمات الجسم - اإلسترخاء

جميع األسعار المذكورة أعاله بالّريال القطري، وغير خاضعة ألي رسوم أو ضرائب.

إختبر أحاسيسك وتمّتع باإلسترخاء والرفاهّية
 

١. تدليك الجسم 

جدد حيويتك بأفضل الخدمات بلمسة من الزيوت الزكية إلسترخاء متكامل.

التدليك السويدي الخفيف: 
ضغط خفيف

500 ر.ق المدة: 60 دقيقة   
650 ر.ق المدة: 9۰ دقيقة   

التدليك المنشط للدورة الدموّية: 
ضغط خفيف إلى متوسط

500 ر.ق المدة: 6۰ دقيقة   
650 ر.ق المدة: 9۰ دقيقة   

التدليك القوي لمكافحة التعب: 
ضغط قوي

700 ر.ق المدة: 90 دقيقة   
550 ر.ق المدة: 6۰ دقيقة   



BODY SERVICES - SKIN CARE

Above mentioned prices are in Qatari Riyals, no service charges or taxes applicable.

2. BODY SCRUB

Our full body scrubs use combinations of rich natural 
ingredients to hydrate and remove the dead cells from the 
skin leaving it soft and luxuriously refreshed.

Marine Salt Crystal: 
Duration: 30 min 300 QAR 

4. OZONE SPA SIGNATURE BODY HAMMAM

Indulge in our signature body Hammam inside our unique Arabic Hammam to get the smoothest and the most beautiful 
body skin ever, using natural products. 

3. BODY WRAP

A Beauty service in which the entire body is covered 
with a specific mask to mineralize the body skin.

Mineralizing Body Wrap:    
Duration: 30 min 300 QAR

- Additional Hair Mask
  Duration: 15 min 150 QAR 
  

Traditional Ozone Spa Signature Body Hammam: 
Duration: 45 min (For Men) 500 QAR
Duration: 60 min (For Women) 500 QAR

Luxurious Ozone Spa Signature Body Hammam: 
Duration: 70 min (For Men) 700 QAR
Duration: 80 min (For Women) 700 QAR
 



خدمات الجسم - العناية بالبشرة

جميع األسعار المذكورة أعاله بالّريال القطري، وغير خاضعة ألي رسوم أو ضرائب.

٤. الحمام الممّيز للجسم والخاص باألوزون سبا

دلّل نفسك بحمام الجسم الخاص باألوزون سبا، داخل الحمام العربي المميز بمستحضرات طبيعية للحصول على بشرة جسم
أكثر جماالً ونعومًة من أي وقٍت مضى. 

- إضافة قناع الشعر  
150 ر.ق     المدة: 15 دقيقة 

٢. تنقية وتقشير كامل الجسم

تقشير الطبقة الخارجية للبشرة بإستخدام مزيج من المكونات 
الطبيعية إلزالة الخاليا الميتة من الجلد وترطيبها، للحصول على 

بشرة ناعمة كالحرير. 

تقشير بملح البحر الكريستال:
300 ر.ق المدة: 30 دقيقة 

٣. غالفات الجسم

خدمة تجميلية يتم فيه تغطية كامل الجسم بقناع يحتوي على 
مختلف المعادن لتغذية بشرة الجسم.  

غالف قناع المعادن:
300 ر.ق المدة: 30 دقيقة 

 

الحمام التقليدي للجسم الخاص باألوزون سبا:
500 ر.ق المدة: ٤5 دقيقة )للرجال( 
500 ر.ق المدة: 60 دقيقة )للنساء( 

الحمام الفاخر للجسم الخاص باألوزون سبا:
700 ر.ق المدة: 70 دقيقة )للرجال( 
700 ر.ق المدة: ٨0 دقيقة )للنساء( 



BODY SERVICES - SLIMMING

Above mentioned prices are in Qatari Riyals, no service charges or taxes applicable.

5. LPG SLIMMING MACHINE

It is a cell stimulating mechanism action and intensively condition the skin tissue,
firm and lift the body & face and enhance cellulite fat breakdown.

LPG Slimming:   
Duration: as per the targeted area 350 QAR
  
LPG Slimming Package:   
14 sessions         3675 QAR   8 sessions       2240 QAR
Duration: as per the targeted area

LPG Face Lift:
Duration: as per the face type 300 QAR
  
LPG Face Lift Package:
14 sessions         2625 QAR   8 sessions       1600 QAR
Duration: as per the face type



خدمات الجسم - التنحيف

جميع األسعار المذكورة أعاله بالّريال القطري، وغير خاضعة ألي رسوم أو ضرائب.

٥. جهاز “لـ ب ج”  للتنحيف 

هذا الجهاز يساعد على تحفيز آلية العمل بشكل مكثف على الخاليا الدهنّية وفق حالة أنسجة الجلد بهدف
التنحيف، شّد الجسم والوجه، تعزيز خفض نسبة السيلوليت والدهون من الجسم.

“لـ ب ج” للتنحيف:
350 ر.ق المدة: بحسب األماكن المخصصة 

باقة “لـ ب ج” للتنحيف: 
٨ حصص                22٤0 ر.ق  1٤ حصة       3675  ر.ق   

المدة: بحسب األماكن المخصصة 

“لـ ب ج” لشد الوجه:
300 ر.ق المدة: بحسب تشخيص بشرة الوجه 

باقة “لـ ب ج” لشد الوجه: 
٨ حصص                  1600 ر.ق  1٤ حصة       2625  ر.ق   

المدة: بحسب تشخيص بشرة الوجه 



FACIAL SKIN CARE

Above mentioned prices are in Qatari Riyals, no service charges or taxes applicable.

2. COMFORT SOOTHING 
(Sensitive Skin or Subject to Redness) 

A cocooning service that softens sensitive skin and 
strengthens its defenses for soothed and perfectly 
moisturized skin.
   
  Duration: 60 min per session 600 QAR 

4. EXPRESS FACIAL
(Anti-Pollution Skin Freshness)

Perfectly adapted to city-dwellers and smokers! It is ideal 
for anyone living a stressful life in a high pollution area. It 
is perfectly suited to dull and tired skin revealing early fine 
lines and dark spots.

    Duration: 45 min    500 QAR

7. CHROMA-DERMY:
(All Skin Types)

Brilliant facial technology using the visible LED light directed 
to the facial skin which becomes an energy that activates the 
skin cells to Stimulate, Oxygenate, Purify, Firm and Lighten 
the skin.

  As a maintenance: Once a month
  Duration: 30 min 250 QAR

5. 3D WRINKLE CORRECTION 
(Anti-Aging) 

This service fights the signs of aging by smooth the fine 
lines and reduces deep wrinkles.

  Duration: 90 min    700 QAR

3. WHITE LUMINATION RADIANCE 
(Complexion and Diminish Dark Spots) 

This is a very complete service to reveal the radiance of the 
complexion and diminish dark spots.

  Duration: 75 min 650 QAR 

6. HYDRA FACIAL SERVICE (All Skin Types)

A non-invasive, safe and suitable procedure that 
integrates cleansing, exfoliation, extraction and hydration 
simultaneously with an immediate result.

Frequency: Once a month 
  Duration: 75 min 900 QAR 

- Additional Spot Corrector  (Discolored skin) 150 QAR
  Duration: 10 min

1. DEEP CLEANSE 
(All Skin Types) 

It is a customized facial skin care according to the skin 
type includes cleansing, steaming, extracting the white and 
black heads, Face mask and end cream.

 As a maintenance: Once a month
  Duration: 75 min 600 QAR



اإلعتناء ببشرة الوجه

جميع األسعار المذكورة أعاله بالّريال القطري، وغير خاضعة ألي رسوم أو ضرائب.

6. مكافحة تلوث البشرة وحياة المدينة 
)مكافحة التلوث، بشرة نضرة(

خدمة مناسبة تماما لسكان المدينة والمدخنين، وهو مثالي 
ألي شخص يعيش حياة مجهدة في منطقة عالية  التلوث، 

وهي مناسبة تماما لبشرة باهتة ومتعبة وتساعد على إحتواء 
الخطوط الرفيعة والبقع الداكنة في وقت مبكر.

500 ر.ق المدة: ٤5 دقيقة  

٥. إعادة النضارة وإشراقة البشرة 
)لبشرة مشرقة ولتخفيف البقع الداكنة(

خدمة كاملة إلعادة نضارة البشرة وإشراقتها ويساعد على   
التخلص من البقع الداكنة.

650 ر.ق المدة: 75 دقيقة 

٤. تهدئة وتلطيف البشرة:
)البشرة الحساسة أو بموضع احمرار(

خدمة مهدئة، ينّعم البشرة الحساسة ويقوي دفاعاتها ويحسن 
حمايتها وتهدئتها، مما ينتج بشرة مرطبة ومشعة. 

600 ر.ق المدة: 60 دقيقة 

7 تقنية الثالث أبعاد لتصحيح التجاعيد 
)مكافحة الشيخوخة(

تحارب هذه التقنية عالمات الشيخوخة عن طريق تمهيد 
الخطوط الرفيعة وتقليل التجاعيد العميقة.

700 ر.ق المدة: 9۰ دقيقة 

١. التنظيف العميق لبشرة الوجه:
)جميع أنواع البشرة(

 ، التنظيف  البشرة و تشمل  لنوع  تتم وفقًا  بالوجه  خدمة خاصة 
الوجه  قناع  إلى  باالضافة  والسوداء  البيضاء  الرؤوس  وإزالة  البخار 

وكريم بحسب حاجة البشرة.
التردد:مرة واحدة في الشهر

600 ر.ق المدة: 75 دقيقة 

8. هايدرا فايشال لبشرة الوجه )جميع أنواع البشرة( 
مريح و منعش، يقوم بترطيب البشرة، عبر إزالة الخاليا الميتة 
والشوائب، باإلضافة إلى تنظيف البشرة من اإلفرازات الدهنية 

والرؤوس السوداء في آن واحد مع النتيجة الفورية.
التردد: مرة واحدة في الشهر

900 ر.ق المدة: 75 دقيقة 

- إضافة مصحح البقع )لتوحيد لون البشرة(         150 ر.ق
المدة: 10 دقائق

9. جهاز الكروما ديرمي: )جميع أنواع البشرة(
)تحسين البشرة من خالل األلوان المضيئة(

يعتمد على تكنولوجيا الضوء لتحسين الوجه وإستخدام الطاقة 
في تنشيط خاليا البشرة بهدف لمعانها، تنقيتها وحيويتها.

التردد:مرة واحدة في الشهر
250 ر.ق المدة: 3۰ دقيقة 



SPECIAL OZONE SPA PACKAGES

I. DELIGHTFUL WEDDING PACKAGES

• Ozone SPA traditional Body Hammam: 60 min 
• Whole Body Healing Massage: 60 min
• Hydrating Facial: 60 min

Duration: 3h    1200 QAR

2. OZONE ROYAL BLAZE EXPERIENCE 

• Ozone SPA Luxurious Body Hammam: 90 min
• Gentle Swedish Massage: 60 min
• Hydrating Facial: 60 min
• Chroma-Dermy Machine: 30 min 

Duration: 4h   1560 QAR

3. EXPERIENCE YOUR SENSES PACKAGE

Create your own package with a minimum of  
3 services and avail 20% discount.

Above mentioned prices are in Qatari Riyals, no service charges or taxes applicable.



باقات أوزون سبا المميزة

١. باقة األفراح 

• الحّمام المميز للجسم والخاص باألوزون سبا:  60 دقيقة
• التدليك المنشط للدورة الدموّية: 6۰ دقيقة

• مكافحة تلوث البشرة وحياة المدينة: 45 دقيقة

1200 ر.ق المدة: 3 ساعات 

٣. باقة األوزون الملكي    

• الحّمام المميز للجسم و الخاص باألوزون سبا: 90 دقيقة
•  التدليك السويدي الخفيف: ٨۰ دقيقة 

• إعادة نضارة وإشراقة البشرة 
    أو خدمة تهدئة وتلطيف البشرة: 6۰ دقيقة

•  جهاز كروما ديرمي : 30 دقيقة

المدة: 3 ساعات و45 دقيقة        1900 ر.ق 

٤. باقة إختبار الحواس

إختار المجموعة الخاصة بك، ٣ خدمات كحّد أدنى
وإحصل على ٢0% حسم.

جميع األسعار المذكورة أعاله بالّريال القطري، وغير خاضعة ألي رسوم أو ضرائب.



OZONE GYM & SWIMMING POOL

A - FITNESS MENU

B - INDOOR SWIMMING POOL MENU 

I. Aquatic Sessions: 

Learn and gain new aquatic skills with our professional 
Swimming coach. 
1 Session = 1 hr 300 QAR                          
1 Session = 30 min 200 QAR

I. Personal Trainer:

Complete personal training session on one to one basis 
with our professional fitness trainers. You will be having full 
body analysis and total fitness evaluation. 

1 Session = 1 hr                                                    200  QAR

Personal Trainer Series:
Buy 5 sessions, get 1 session for free  1000 QAR 
Buy 10 sessions, get 2 sessions for free  1900 QAR

2. Aquatic Sessions Series:  

Buy 5 sessions, get 1 session for free 1500 QAR
1 Session = 1 hr
Buy 5 sessions, get 1 session for free 1000 QAR
1 Session = 30 min                                                

The Swimming Pool will be closed from time to time for some special or maintenance events without any prior notice

2. Private Gym Area: 

Perform your workout in a separate and private area with 
the presence of your personal trainer or alone. 

Private Box Fit:
1 Session = 1 hr  240 QAR
Box Fit Package (6 sessions)   1000 QAR

Private Spinning Session:
1 Session = 1 hr   200 QAR

Renting Private Gym Area:
1 Session = 30 min   120 QAR

3. Body Composition Analyzer:

Our complete total body analyzer machine will give you an 
in-depth full body composition performed with only a snap 
of your finger.

1 Session = 10 min                                                  50 QAR

LET US SHAPE YOUR BODY
All guests are encouraged to check with their physician before beginning any type of exercise program

Swimming Pool access is not included in any fitness services or series.

Above mentioned prices are in Qatari Riyals, no service charges or taxes applicable.



النادي الصّحي وحوض السباحة

دعنا نهتّم برشاقتك
يفضل على جميع الضيوف مراجعة طبيبهم المختّص قبل البدء بأي نشاط رّياضي

١. مدّرب خاص:

حصص تمارين رّياضّية مع مدّرب خاص محترف يقوم بفحص 
لياقتك البدنّية، نسبة الدهون والمياه في الجسم من أجل وضع 

برنامج رّياضي خاص بك.

20۰ ر. ق الحّصة الواحدة = ساعة واحدة 

سلسلة حصص مع مدرب شخصي:
1000 ر.ق شراء 5 حصص والحصول على حّصة واحدة مجانًا  
1900 ر.ق شراء 1۰ حصص والحصول على حصتين مجانًا   

٢. غرفة الرياضية الخاصة:

 نوفر لك غرفة رياضية خاصة للقيام بتمارينك منفردًا 
أو مع مدرب.

بوكس فيت:
2٤۰ ر.ق الحّصة الواحدة = ساعة واحدة  
100۰ ر.ق باقة بوكس فيت )6 حصص(  

حصة سبينيغ:
2۰۰ ر.ق الحّصة الواحدة = ساعة واحدة  

تأجير الغرفة الرياضّية الخاّصة:
12۰ ر.ق  الحّصة الواحدة = 3۰ دقيقة  

3. جهاز قياس نسبة الدهون والمياه في الجسم:

هذا الجهاز يحلل الجسم كاماًل ويوفر لك جميع النتائج من قياس 
نسبة الدهون والمياه في الجسم وتحاليل أخرى في أقل من 

نصف دقيقة.

50 ر.ق  الحّصة الواحدة = 1۰ دقائق  

أ - قائمة اللياقة البدنية

جميع خدمات اللياقة البدنية ال تشمل إستخدام حوض السباحة.

٢. سلسة حصص تعليم السباحة: 

1500 ر.ق شراء 5 حصص والحصول على حصة مجانًا 
 الحّصة الواحدة = ساعة واحدة    

شراء 5 حصص والحصول على حصة مجانًا        1000 ر.ق
الحّصة الواحدة = 30 دقيقة                         

ب - قائمة حوض السباحة الداخلي

١. حصص تعليم السباحة:

 تعّلم وإكتسب مهارات مائّية داخل حوض السباحة 
مع أمهر المدّربين. 

الحّصة الواحدة = ساعة واحدة           300 ر.ق
الحّصة الواحدة = 3۰ دقيقة     200 ر.ق

يتم إغالق حوض السباحة من وقت إلى آخر لبعض المناسبات الخاصة أو الصيانة دون أي إشعار مسبق

جميع األسعار المذكورة أعاله بالّريال القطري، وغير خاضعة ألي رسوم أو ضرائب.



RECREATION ACCESS

A - RECREATION ACCESS

Type of Access 
(Gym, Swimming Pool, Jacuzzi, Sauna & Steam Room)

Price

Single 250 QAR

Double 400 QAR

Type of Access 
(Swimming Pool, Jacuzzi, Sauna & Steam Room)

Price

Single 200 QAR

Double 300 QAR

Member’s Kid 100 QAR per kid

- Minimum age for the recreation access is 18 years old

- The golden membership members are entitled to participate in all fitness classes on complimentary basis

Above mentioned prices are in Qatari Riyals, no service charges or taxes applicable.



األسعار
نوع أماكن الترفيه

)قاعة النادي الرياضي، حوض السباحة، جاكوزي،
 سونا وغرفة البخار(

25۰ ر.ق للشخص الواحد

٤۰۰ ر.ق الزوجين )الزوج والزوجة(

األسعار نوع أماكن الترفيه
)حوض السباحة، جاكوزي، سونا وغرفة البخار(

200 ر.ق للشخص الواحد

35۰ ر.ق الزوجين )الزوج والزوجة(

1۰۰ ر.ق للشخص الواحد أبناء المشتركين

١0 حصص + ٢ مجانًًا  حّصة واحدة

750 ر.ق 75 ر.ق ضيوف من نزالء وغير نزالء الفندق

 مجانًا
)600 ر.ق للصفوف المختارة(

 مجانًا
)50 ر.ق للصفوف المختارة( أعضاء النادي الرياضي

دخول أماكن الترفيه

- الحد األدنى لسن دخول أماكن الترفية هو 1٨ عامًا 

أ - دخول أماكن الترفيه

-  يحق ألعضاء العضوية الذهبية المشاركة في جميع الصفوف الرياضّية مجانًا

ب - الصفوف الرياضّية 

جميع األسعار المذكورة أعاله بالّريال القطري، وغير خاضعة ألي رسوم أو ضرائب.


