




Step into another world, leave the everyday behind and be transported on a 

journey to ultimate relaxation and discovery.  Veiled under the wing of the 

iconic Falcon, ESPA at Mondrian Doha is truly a hidden treasure, with striking 

use of space and light, the spa provides an oasis retreat, itself an adventure of 

colours, textures and sensory experiences. 

Allow our expert team to guide you on an unforgettable spa voyage, in a 

palace of pure luxury.

أدخلــوا عالــم األجــواء البديعــة واتركــوا وراءكــم همــوم الحيــاة اليوميــة ورافقونــا فــي رحلــة نضمــن لكــم 

فيهــا االســترخاء واستكشــاف الهنــاء. إســبا فــي موندريــان الدوحــة هــو كنــز مخبــأ تحــت جنــاح فالكــون 

المذهــل ويتباهــى بمســاحات مــن الجمــال والضــوء، ويشــكّل واحــة مــن الســكينة ومغامــرة مــن 

األلوان والتجارب الحسية.

دعــوا فريقنــا المتخصــص ـفـي العالجــات يوّجهكــم ـفـي رحلــة المنتجــع الصحــي الممتعــة وانعمــوا 

انتم بفخامة القصور المذهلة.
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SPA FACILITIES 
A striking and diverse design of space and light, ESPA at Mondrian Doha delivers an unforgettable 
wellness experience hidden within a private garden of serenity and tranquillity. 

A sophisticated palace of luxury, ESPA at Mondrian Doha creates a magical illusion of a “secret garden” 
featuring separate spas for men and women, twelve treatments rooms, a heat experience garden, 
opulent relaxation rooms and a traditional Turkish Hammam.

ESPA
With a pioneering collection of natural spa products and treatments, ESPA stands at the forefront of 
today’s global spa industry. Developed in the UK, Espa products harness the potent powers of nature 
alongside the latest advances in skincare science to produce instantly visible and long-lasting results.

تسهيالت المنتجع الصحي
بتصميمــه المذهــل والمتنــوع للمســاحة والضــوء، يقــّدم إســبا فــي موندريــان الدوحــة، تجربــة عافيــة وراحــة ال ُتنســى ضمــن حديقــة 

خاصة من الصفاء والهدوء.

تســهيالت  تضــم  التــي  المبهــرة  الســرية"  "الحديقــة  بأجــواء  ويوحــي  بفخامتــه،  أنيــق  هــو قصــر  الدوحــة  موندريــان  إســبا 
غــرف  الحراريــة،  المرافــق  حديقــة  للعالجــات،  غرفــة   12 الصحــي،  المنتجــع  لخدمــات  والســيدات  للرجــال  منفصلــة 

اســترخاء فاخــرة وحمامــا تركيــا تقليديــا.

إسبا
إســبا المتميــز بمجموعــة رائــدة مــن منتجــات وعالجــات المنتجــع الصحــي الطبيعيــة، يتفــّوق فــي القطــاع الحالــي للمنتجعــات 
الصحيــة فــي العالــم. تطــّور منتجــات إســبا فــي المملكــة المتحــدة مســّخرة كل إمكانيــات الطبيعــة الــى جانــب أحــدث التطــورات فــي 

علم العناية بالبشرة لتقديم نتائج ظاهرة وطويلة األمد.



TIME…..
“The time to relax is when you don't have time for it”

Here at Espa we understand how precious your time is, so we o�er you the ability to simply “book time”. 

At the beginning of your treatment our expert therapists will discuss your speci�c needs and 
requirements and help create a perfect, personalized experience in the time selected. From relaxation, to 
stress release, toning and anti-ageing, we can address whatever you desire.

120 minutes      1200 QAR
180 minutes      1700 QAR

* Excludes the Spa Suite, Hammam, Dermalux and Pregnancy treatments

الوقت…..
"الوقــت الــذي تحتاجونــه لالســترخاء هــو عندمــا ال يكــون لديكــم وقــت لذلــك"

نحــن هنــا فــي إســبا موندريــان نــدرك كــم هــو ثميــن وقتكــم، لــذا نقــّدم لكــم إمكانيــة "حجــز الوقــت" بــكل بســاطة.

الخاصــة  المعالجــون لدينــا احتياجاتكــم ومتطلباتكــم  ـفـي بدايــة جلســتكم العالجيــة، ســوف يناقــش معكــم األخصائيــون 
مــن  احتياجاتكــم  كل  لتلبيــة  جاهــزون  نحــن  المحــدد.  الوقــت  ـفـي  مثاليــة  شــخصية  تجربــة  ابتــكار  لهــم  يتســنى  لكــي 

االســترخاء، إلــى إراحتكــم مــن التوتــر، وضمــان النشــاط ومكافحــة مظاهــر الشــيخوخة.

1200 ر ق  120 دقيقــة 
1700 ر ق 180 دقيقــة 

* األســعار ال تشــمل عالجــات جنــاح المنتجــع الصحــي، الحّمــام، ديرمالوكــس والحمــل



SPA SUITE
PRIVATE HAVEN 180 mins - 1350 QAR per person

Discover the epitome of indulgence with this lavish spa experience.

Perfect for sharing relaxation time with a friend, loved one or simply by yourself, our striking Spa Suite 
features two individual treatment rooms, private changing area and a beautiful relaxation room with 
Steam Room and Sauna… a place to be your haven of tranquility for a minimum of three hours.

This package includes a 60 minute treatment of your choice per person, leaving you the remaining time 
to enjoy the thermal and relaxation spaces, and herbal tea and snacks.

CELEBRATION INDULGENCE            215 QAR

Perfect for special occasions or just to show someone how much they are loved, this package includes 10 
balloons, rose petals, and candles.

PERSONALISED CAKE             150 QAR

Whether it’s a special occasion or not, a cake is always a great choice! Choose a cake of your choice, with 
any message, from our very own EllaMia.

AFTERNOON TEA  150 QAR

For the ultimate pampering add the deliciously indulgent Mondrian Afternoon Tea to your Spa Suite 
experience, making this day an extra special memory to cherish.

Time Extension in Spa Suite per hour    375 QAR per person
Additional 60 minute treatment      600 QAR per person

Further food and drinks can be served privately, either preordered or a la carte on the day.  Additional 
charges apply for food and drinks.

*Hammam and Dermalux treatments are not available as part of the Spa Suite experience.



جناح المنتجع الصحي
جنــة خاصــة                            180 دقيقــة – 1350 ر ق للشــخص الواحــد

إكتشــفوا قمــة الــدالل مــع هــذه التجربــة المذهلــة ألجــواء المنتجــع الصحــي

بمفردكــم،  بهــا  تســعدون  لتجربــة  أو  أو شــريك  مــع صديــق  اســترخاء مشــتركة  لتجربــة  مثاـلـي  الصحــي  المنتجــع  جنــاح 
ويتضّمــن غرفتيــن مســتقلتين للعالجــات، وركنــا خاصــا لتبديــل المالبــس وغرفــة رائعــة لالســترخاء مــع تســهيالت غرفــة 

بخــار وســونا... ليكــون لكــم مــالذا مــن الهنــاء لمــدة ثــالث ســاعات علــى األقــل.

يتضمــن هــذا العــرض جلســة عــالج لمــدة 60 دقيقــة مــن اختياركــم للشــخص الواحــد، فتســتفيدون مــن الوقــت المتبقــي 
لالســتمتاع بتســهيالت المرافــق الحراريــة وركــن االســترخاء وشــاي األعشــاب والوجبــات الخفيفــة.

215  ر ق  متعــة االحتفــال 

عشــرة  مــن  زينــة  ويتضمــن  منكــم،  للمقربيــن  حبكــم  مــدى  عــن  للتعبيــر  أو  الخاصــة  للمناســبات  مثاـلـي  العــرض  هــذا 
بالونــات، وبتــالت الــورد، والشــموع.

150 ر ق  قالــب حلــوى برســالة خاصــة 

مهمــا كانــت المناســبة، يبقــى قالــب الحلــوى مــن أفضــل الخيــارات! إختــاروا القالــب الــذي تحبــون مــع أيــة رســالة تزينــه 
مــن مخبزنــا الخــاص إيالميــا.

150 ر ق  شــاي بعــد الظهــر 

لمزيــد مــن الــدالل يمكنكــم إضافــة خيــار شــاي بعــد الظهــر الشــهي مــن موندريــان اـلـى تجربــة جنــاح المنتجــع الصحــي، 
لتعزيــز ذكرياتكــم الجميلــة فــي هــذا اليــوم المميــز.

تمديــد الوقــت فــي جنــاح المنتجــع الصحــي للســاعة الواحــدة   375 ر ق للشــخص الواحــد
إضافــة جلســة عــالج لمــدة 60 دقيقــة     600 ر ق للشــخص الواحــد

ـفـي اليــوم عينــه. تطّبــق رســوم إضافيــة عـلـى  المأكــوالت والمشــروبات متاحــة إمــا بطلــب مســبق أو مــن قائمــة الطعــام 
المأكــوالت والمشــروبات.

*عالجــات الحّمــام وديرمالوكــس ليســت متاحــة كجــزء مــن تجربــة جنــاح المنتجــع الصحــي.







HAMMAM JOURNEY
ULTIMATE HAMMAM 120 mins – 1230 QAR

The ultimate Hammam experiences – cleanse, smooth, hydrate and nourish the skin, clear and awaken 
the mind, and banish muscular stress and tension.  Emerge renewed.
Includes: Glow Hammam Journey – ESPA Personalized massage or ESPA Personalized Facial

ROYAL HAMMAM 90 mins - 1000QAR

Revitalize your inner self with a full body exfoliation treatment incorporating a secret recipe of honey 
whitening mask, face mask and hair shampooing.
Includes: Black soap, Steam, kesse scrub,  honey facial mask, hair shampoo and shea butter application. 

MOROCCAN HAMMAM 60 mins - 695 QAR

Restore skin’s luminous beauty with this total body experience.
Deeply cleansing, re�ning and nourishing, this traditional experience incorporates a full body scrub, 
body mask, before �nishing with a reawakening hair treatment.
Includes: Scrub – Black soap, kesse scrub, ghassoul’s clay mask and hair shampooing 

TURKISH HAMMAM 60 mins - 695 QAR

Embark on a journey of inner peace in this unique ritual.
This fully body experiences leaves your skin smooth and hydrated while brining inner calm to your mind. 
Includes: Black soap, Kesse scrub, Turkish foam.  

Complement your Hammam Revival with:

SLEEK & SHINE HAIR RITUAL 15 mins – 160 QAR

Instantly revitalize and nourish hair with this express treatment.

Discover smooth, easy to style and beautifully shiny hair in just one treatment. Product build-up and 
excess sebum are cleansed away before hair is treated to a deeply hydrating and intensely rejuvenating 
mask. As you lie back and inhale the divine aromas of pure essential oils, feel stress and tension melt 
away.



رحالت الحّمام
120 دقيقــة – 1230 ر ق  رحلــة الحّمــام المثاليــة 

تجربــة الحّمــام المذهلــة تســاعد علــى تنظيــف وتنعيــم وترطيــب وتغذيــة البشــرة، وتصفيــة الذهــن وتنبيهــه، والقضــاء علــى 
توتـّـر وتشــّنج العضــالت. التجــدد مضمــون بعــد الجلســة.

يتضمــن العــالج: رحلــة حّمــام النضــارة – جلســة تدليــك إســبا وفــق الحاجــة

90 دقيقــة – 1000 ر ق  الحّمــام الملكــي 

إســتعيدوا الشــعور بالحيويــة الداخليــة مــن خــالل عــالج تقشــير لكامــل الجســم يتضمــن الوصفــة الســرية لقنــاع مبّيــض 
بالعســل، وقنــاع الوجــه وغســيل الشــعر بالشــامبو.

الشــعر  غســيل  بالعســل،  الوجــه  قنــاع  الخــاص،  الكيــس  بقفــاز  تقشــير  البخــار،  األســود،  الصابــون  العــالج:  يتضمــن 
بالشــامبو وترطيــب بزبــدة الشــيا

60 دقيقــة – 695 ر ق  الحّمــام المغربــي 

إســتعيدوا جمــال البشــرة البــراق بهــذه التجربــة لكامــل الجســم.
تتضمــن هــذه التجربــة التقليديــة التــي تنّظــف بالعمــق مــع تنعيــم وتغذيــة للبشــرة، جلســة تقشــير وتدليــك وقنــاع لكامــل 

الجســم، تليهــا جلســة تدليــك للشــعر وفــروة الــرأس تعيــد النشــاط والحيويــة.
الشــعر  غســيل  بالعســل،  الوجــه  قنــاع  الخــاص،  الكيــس  بقفــاز  تقشــير  البخــار،  األســود،  الصابــون  العــالج:  يتضمــن 

بالشــامبو وترطيــب بزبــدة الشــيا

60 دقيقــة – 695 ر ق  الحّمــام التركــي 

تجربــة ممتعــة تمنحكــم الســالم الداخلــي مــن خــالل الطقــوس الفريــدة.
هــذه التجربــة الممتعــة لكامــل الجســم تعــزز نعومــة الجلــد وترّطبــه، فيمــا تضمــن الهنــاء الداخلــي لذهنكــم.

يتضمــن العــالج: الصابــون األســود وتقشــير بقفــاز الكيــس الخــاص، رغــوة تركيــة

يمكنكــم تعزيــز تجربــة الحّمــام المنّشــط بـــإضافة: 

15 دقيقــة – 160 ر ق جلســة تنعيــم وتلميــع الشــعر 

هــذا العــالج الســريع يغــذي الشــعر ويعيــد اليــه حيويتــه بشــكل فــوري.

قبــل  الزائــد  والزهــم  المنتجــات  مــن  الشــعر  ُينّظــف  واحــدة.  بجلســة  التســريح  وســهل  ناعــم  المــع،  بشــعر  إســتمتعوا 
األساســية،  للزيــوت  المذهلــة  الروائــح  تتمــددون وتستنشــقون  وفيمــا  بقــوة.  ومنّشــط  بالعمــق  مرّطــب  بقنــاع  معالجتــه 

ستشــعرون بالضغــط يتالشــى ويــزول.





ESPA SKIN CLINIC
Every ESPA facial is uniquely tailored to you.  Beginning with in-depth skin analysis using SkinVisionTM 

technology to identify skin conditions not visible to the naked eye, every aspect of the experience is 
customized to ensure only the best results.

ESPA DERMALUX® 

An award-winning combination… clinically proven LED technology meets advanced, natural skincare for 
ultimate visible results.

Ideal for all skin types, especially those concerned with premature-aging and environmental damage, 
this entirely safe and pain-free treatment uses non-invasive LED light technology.

Brighten 
Helps reduce pigmentation, in�ammation, redness and sensitivity while brightening the skin. 

Hydrate  
Increases hydration, promotes skin health and cellular rejuvenation.                                           

Balance  
Powerfully antibacterial, treats blemishes without irritation, prevents breakouts and regulates   
production.

Anti-ageing 
Boosts the production of Collagen and enhances cellular rejuvenation for a smoother, youthful looking skin.



عيادة إسبا لعالج البشرة 
كل عــالج للعنايــة بالوجــه مــن إســبا مصّمــم تمامــا وفــق حاجتكــم. تبــدأ الجلســة بتحليــل عميــق للبشــرة باســتخدام تقنيــة 
SkinVisionTM لتحديــد ظــروف البشــرة غيــر الظاهــرة للعيــن المجــردة، ويتــم تحديــد كل جانــب مــن التجربــة وفــق حاجــة 

البشــرة لضمــان أفضــل النتائــج.

إســبا ديرمالوكــس
هــو مزيــج حائــز علــى جوائــز تقديريــة... تقنيــة LED المثبتــة ســريريا تتناغــم مــع عنايــة متقّدمــة وطبيعيــة بالبشــرة لنتائــج 

مذهلــة وظاهــرة.

هــذا العــالج المثالــي لــكل أنــواع البشــرة، خصوصــا تلــك التــي تشــكو مــن مظاهــر شــيخوخة مبكــرة وتلــف بســبب الظــروف 
البيئيــة، هــو ســليم بالكامــل، غيــر مؤلــم ويســتخدم تقنيــة ضــوء LED غيــر الغازيــة.

اإلشراق
يســاعد العــالج علــى تخفيــف الصبــاغ وااللتهــاب واالحمــرار والحساســية فيمــا يضفــي االشــراق علــى البشــرة.

الترطيــب
يزيــد الترطيــب، يعــزز صحــة البشــرة وتجــدد الخاليــا.

التوازن
ويعــّدل  الجلــدي  الطفــح  مــن  يحمــي  بتهيــج،  التســبب  دون  مــن  العيــوب  يعالــج  للبكتيريــا،  المضــادة  القويــة  بمزايــاه 

اإلنتاج.

محاربــة الشــيخوخة
يعــزز إنتــاج الكوالجيــن وتجــدد الخاليــا ليضمــن نعومــة ومظهــرا شــابا للبشــرة.



DERMALUX FACIAL 90 mins – 1155 QAR

Combining the award winning Dermalux® alongside advanced contouring and lifting facial massage 
techniques plus ESPA’s powerfully e�ective natural skincare products. With this luxurious facial, skin 
health is visibly improved - the complexion instantly looks brighter while feeling re�ned, �rm and supple. 
Hydration and collagen production are enhanced, cellular rejuvenation is stimulated plus pigmentation, 
large pores and redness are diminished.  You emerge transformed, energized and with a youthfully 
radiant glow.
Includes: Full Facial with a Deep brush cleanse – Dermalux® LED treatment - Specialized contouring and 
lifting facial massage techniques – Intensive lifting & smoothing mask 

INSTANT SKIN SOLUTION  30 mins – 500 QAR

Maintain the results of your Dermalux® Time Renew Facial with this fast and e�ective instant skin 
solution.  You can also add this to any ESPA Facial to further enhance results or as a facial booster to 
accompany a Body treatment.

DERMALUX® COURSES   

For best results we recommend a course of Dermalux® facials.

Course 1 
6 Dermalux® Facials (includes 2x Time Renew Facials and 4 x Instant Skin Solutions)  3800 QAR

Course 2
12 Dermalux® Facials (includes 4 x Time Renew Facials and 8 Instant Skin Solutions) 7700 QAR



90 دقيقــة - 1155 ر ق جلســة عنايــة بالوجــه للنضــارة والتجــدد 

تجمــع هــذه الجلســة عــالج ديرمالوكــس الحائــز عـلـى جوائــز تقديريــة وتقنيــات تدليــك الوجــه للتحديــد والشــد إضافــة اـلـى 
تتحّســن صحــة  بالوجــه  للعنايــة  الفاخــرة  الجلســة  هــذه  مــع  بالبشــرة.  للعنايــة  إســبا  مــن  والفّعالــة  الطبيعيــة  المنتجــات 
البشــرة بشــكل ظاهــر فتبــدو براقــة وناعمــة ومشــدودة ومرنــة. يتعــزز الترطيــب وإنتــاج الكوالجيــن ويتحّفــز إنتــاج الخاليــا 

فيمــا تنخفــض نســب التصبــغ وســعة المســام واالحمــرار. هــذه الجلســة تضمــن التغييــر والحيويــة ونضــارة الشــباب.
تتضمــن: جلســة عنايــة كاملــة للبشــرة مــع تنظيــف عميــق بالفرشــاة – عــالج LED مــن ديرمالوكــس – تقنيــات تدليــك 

خاصــة لتحديــد وشــد بشــرة الوجــه – قنــاع قــوي لشــد البشــرة وتنعيمهــا.

30 دقيقــة – 500 ر ق حلــول فوريــة للبشــرة 

حافظــوا عـلـى نتائــج جلســة العنايــة بالوجــه المجــددة للخاليــا مــن ديرمالوكــس مــن خــالل هــذا الحــل الفّعــال والفــوري 
للبشــرة. يمكنكــم إضافــة هــذا العــالج اـلـى أيــة جلســة عنايــة بالوجــه مــن إســبا لتعزيــز النتائــج أو كمنّشــط لبشــرة الوجــه 

لمرافقــة أي عــالج للجســم.

مجموعــة جلســات ديرمالوكــس

ألفضــل النتائــج، ننصحكــم بمجموعــة جلســات العنايــة بالوجــه مــن ديرمالوكــس

المجموعــة األولــى
6 جلســات للعنايــة بالوجــه مــن ديرمالوكــس (تتضمــن جلســتي عنايــة لتجديــد البشــرة و4 جلســات 3800 ر ق

حلــول فوريــة للبشــرة)   

المجموعــة الثانيــة
12 جلســة للعنايــة بالوجــه مــن ديرمالوكــس (تتضمــن 4 جلســات عنايــة لتجديــد البشــرة و8 جلســات 7700 ر ق

حلــول فوريــة للبشــرة)



PERSONALISED FACIAL  60 mins - 695 QAR | 90 mins - 850 QAR

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

Includes:  Face cleanse, skin analysis, facial exfoliation, massage, mask, scalp or hand or foot massage.

OPTIMAL FACIAL 60 mins - 695 QAR | 90 mins - 850 QAR

This Treatment has it all, complexion –perfecting optimal range, necessary hydration.

It’s non-aggressive designed to brighten your skin combat and uneven complexion providing a cocktail 
of nurturing and nutritive ingredients.

Includes: Brush deep cleanse, skin analysis, exfoliation and hand cleanse and serum application. 

HYDRA-FACIAL   60 mins - 965 QAR | 90 mins -1600 QAR

This is an invigorating experience that delivers long-term skin health to the face, body and scalp. Hydra-
Facial removes dead skin cells and extract impurities while simultaneously bathing the new skin with 
cleansing. Hydrating and moisturizing serums, the treatment is soothing, refreshing, non-irritating and 
helps to achieve the best skin of your life.

Includes: Face cleanse, exfoliation, skin infusion with intensive serums.



60 دقيقــة - 695 ر ق | 90 دقيقــة - 850 ر ق جلســة عنايــة بالوجــه وفــق الحاجــة 

احتياجاتكــم  وفــق  مصّممــة  بتركيبــة  إشــراقها  وتعيــد  ونعومتهــا  بريقهــا  وتعــزز  وترّطبهــا  البشــرة  تنقــي  الجلســة  هــذه 
الشــخصية. 

تتضمــن: تنظيــف الوجــه، تحليــل البشــرة، تقشــير الوجــه، تدليــك وقنــاع وتدليــك لفــروة الــرأس أو اليديــن أو القدميــن.

60 دقيقــة - 695 ر ق | 90 دقيقــة - 850 ر ق جلســة عنايــة فاخــرة بالوجــه 

هــذا العــالج متكامــل العنايــة ويعتمــد منتتجــات فاخــرة لضمــان بشــرة مثاليــة مــع الترطيــب الــالزم.

المــواد  مــن  بمجموعــة  ويعززهــا  المتكافئــة  غيــر  البشــرة  لتفتيــح  مصّمــم  وهــو  البشــرة  عـلـى  ناعمــة  العــالج  مكّونــات 
المغذيــة. 

تتضمــن: التنظيــف العميــق بالفرشــاة، تحليــل البشــرة، تقشــير الجلــد، تنظيــف اليديــن مــع تعزيــز العنايــة بالســيروم.

60 دقيقــة - 965 ر ق | 90 دقيقــة - 1600 ر ق جلســة عنايــة مرّطبــة للوجــه 

المرّطبــة  العنايــة  جلســة  الــرأس.  وفــروة  والجســم  للوجــه  للجلــد  األمــد  طويلــة  الصحــة  تمنــح  المنّشــطة  التجربــة  هــذه 
HydraFacial تزيــل الخاليــا الميتــة عــن الجلــد وتخلّصــه مــن الشــوائب بينمــا تعــزز صحــة الجلــد الجديــد بالتنظيــف ـفـي 
ـفـي  ويســاهم  البشــرة  بتهيــج  يتســبب  وال  وينعــش  يطــّري  والمنّعــم  المرّطــب  بالســيروم  العــالج  هــذا  عينــه.  الوقــت 

حصولكــم علــى أفضــل بشــرة فــي حياتكــم.

تتضمــن: تنظيــف الوجــه بالعمــق، تقشــير، تغذيــة البشــرة بالعمــق بالســيروم المكّثــف.





PRE AND POST PREGNANCY TREATMENTS
ESPA at Mondrian Doha is the only spa in Qatar to specialise in pre and post-natal treatments.

Touch in its many forms brings solace, relief of aches, pain and sti�ness, and gives emotional support and 
reassurance. With a knowledgeable and well-guided hand, treatments during pregnancy add to the 
enjoyment of the pregnancy and the birthing experience. Hydrotherm o�ers a unique system that provi-
des the most comfortable pre and post pregnancy treatments in the spa world.  Warm water �lled pillows 
fully support the body and enable you to lie comfortably on your back for the duration of the treatment.

Paying attention to the changes the body goes through during the di�erent stages of pregnancy and 
post pregnancy, we have created a unique and thoughtful range of treatments to support and care for 
you during this wonderful time.

TRIMESTER SPECIFIC MASSAGE  60 mins – 750 QAR

Studies have found that moms-to-be can gain both mental and physical bene�ts from prenatal massage. 
Massage therapy performed during pregnancy can reduce anxiety, decrease symptoms of depression, 
relieve muscle aches and joint pains, give you better sleep and reduce swelling.

Our massages have been created to address the speci�c changes that occur in the body during the 
di�erent trimesters, ensuring you feel refreshed and cared for whenever you visit us.

LIGHTER LEGS TREATMENT   45 mins – 600 QAR

During pregnancy it is common for legs and ankles to swell, this treatment helps reduce swelling and 
water retention as well as relieve symptoms of restless legs syndrome. Lie back and leave lighter than air!



عالجات ما قبل وبعد الحمل
إســبا فــي موندريــان الدوحــة هــو المنتجــع الصحــي الوحيــد فــي قطــر المتخصــص فــي عالجــات مــا قبــل وبعــد الــوالدة.

والطمأنينــة.  العاطفــي  الدعــم  والتشــنج ويمنــح  واأللــم،  األوجــاع،  المواســاة، وتخفيــف  أشــكاله يضمــن  اللمــس بجميــع 
الــوالدة.  وتجربــة  بالحمــل  المتعــة  الحمــل  فتــرة  خــالل  العالجــات  تعــزز  جيــداً،  والموّجهــة  المدربــة  االيــادي  خــالل  ومــن 
الصحيــة.  المنتجعــات  عالــم  ـفـي  وبعــده  الحمــل  قبــل  مــا  عالجــات  أفضــل  يوفــر  فريــًدا  نظاًمــا   Hydrotherm وتتيــح 
فتــرة  طــوال  الظهــر  عـلـى  مريــح  بشــكل  االســتلقاء  لتضمــن  الجســم  كامــل  تحمــل  الداـفـىء  بالمــاء  المملــوءة  الوســادات 

العالج.

إبتكرنــا  الحمــل،  بعــد  ومــا  للحمــل  المختلفــة  المراحــل  خــالل  الجســم  بهــا  يمــر  التــي  بالتغييــرات  عنايتنــا  مــن  إنطالقــا 
مجموعــة فريــدة ومدروســة مــن العالجــات لدعــم الحوامــل ورعايتهــن خــالل تلــك المرحلــة الرائعــة.

جلســة التدليــك الفصليــة المحــددة  60 دقيقــة – 750 ر ق

لقــد أثبتــت الدراســات أن الحوامــل يمكــن أن يســتفدن ذهنيــا وجســديا مــن التدليــك قبــل فتــرة الــوالدة. ويمكــن أن يقلــل 
العــالج بالتدليــك أثنــاء الحمــل مــن القلــق، ومــن أعــراض االكتئــاب، ويخفــف مــن آالم العضــالت وآالم المفاصــل، ليضمــن 

نوًمــا أفضــل، ويقلــل مــن التــورم.

لقــد صممنــا جلســات التدليــك لمعالجــة التغييــرات المحــددة التــي تحــدث فــي الجســم خــالل الفصــول الثلثيــة المختلفــة، 
لنضمــن لكــّن شــعورا باالنتعــاش والرعايــة كلمــا قمتــن بزيارتنــا.

45 دقيقــة - 600 ر ق عــالج لتخفيــف ثقــل الســاقين 

خــالل فتــرة الحمــل مــن الشــائع أن ينتفــخ الســاقان والكاحــالن، وهــذا العــالج يســاعد علــى تقليــل التــورم واحتبــاس المــاء 
وكذلــك تخفيــف أعــراض متالزمــة تعــب الســاقين. بعــد االســتلقاء والعــالج ســتغادرن أخــف وزنــا مــن الهــواء!

60 دقيقــة - 800 ر ق جلســة عنايــة بالوجــه قبــل الــوالدة  

ـفـي البشــرة ممــا يجعــل  ـفـي إحــداث تغييــرات  ـفـي زيــادة معــدالت الهرمونــات ويمكــن أن يتســّبب ذلــك  يســاهم الحمــل 
محــددة  مشــاكل  تعالــج  بالوجــه  للعنايــة  الجلســة  هــذه  الشــائعة.  الشــكاوى  مــن  الحمــل  فتــرة  خــالل  والتصبــغ  البثــور 

وتســاعد علــى إحــداث تــوازن فــي البشــرة خــالل هــذه الفتــرة الكثيــرة التغيــرات.



PRENATAL FACIAL  60 mins – 800 QAR

Pregnancy brings elevated hormone levels and can cause a variety of skin changes, which makes acne 
and pigmentation during pregnancy a common complaint. This facial addresses speci�c concerns and 
helps to regulate the skin during this time of change.

POST-NATAL MASSAGE  60 mins – 750 QAR

Post-natal massage can be as important and bene�cial as massage during pregnancy. Often the upper 
back, neck, and arms are the �rst to feel sore as you get used to holding and feeding your baby.  A 
massage is very essential to help you have a more peaceful and pain-free experience with your little one. 
Post-natal bodywork is an e�ective and holistic approach for the many adjustments to motherhood. 

POST-NATAL FACIAL  60 mins – 800  QAR

Post-pregnancy hormones can be just as challenging as during pregnancy, but thankfully, this facial is 
speci�cally designed to help regulate the skin and give you a fresh radiant complexion. 



60 دقيقــة - 750 ر ق جلســة تدليــك بعــد الــوالدة  

يمكــن أن يكــون التدليــك مــا بعــد الــوالدة مهّمــا ومفيــدا تمامــا كمــا فــي فتــرة الحمــل. غالبــا مــا يصــاب الجــزء العلــوي مــن 
ـفـي  الظهــر والرقبــة والذراعــان بشــعور التعــب بســبب حمــل الطفــل وإطعامــه. التدليــك ضــروري للغايــة لكونــه يســاعد 
فعــاال وشــامال  يعــّد منهجــا  الــوالدة  بعــد  وتليينــه  الجســم  تدليــك  الطفــل.  مــع  األلــم  مــن  هانئــة  وخاليــة  تجربــة  ضمــان 

لضمــان التعاطــي الصحيــح مــع وضــع األمومــة.

60 دقيقــة - 800 ر ق جلســة عنايــة بالوجــه بعــد الــوالدة  

تــم  الحــظ،  الحمــل، ولكــن، لحســن  ـفـي فتــرة  للــوالدة تحديــا كبيــرا كمــا  الالحقــة  الفتــرة  ـفـي  الهرمونــات  يمكــن أن تشــكّل 
تصميــم هــذه الجلســة للعنايــة بالوجــه بشــكل محــدد للمســاعدة علــى إعــادة تــوازن البشــرة ومنحهــا نضــارة واشــراقا.





WEDDING WELLNESS
ONE MAGICAL MOMENT IN TIME……

The journey there:

When you’re getting ready for that very special occasion, the journey leading up to the big day is essen-
tial to have organized. Whether it’s your wedding day or a loved one’s wedding it’s a special day for you 
to cherish forever. This one moment is when you most want to feel great on the inside and look amazing 
on the outside!

At ESPA will create the most memorable and self-ful�lling journey so you can achieve this. Plan ahead 
and our expert therapists will guide you, with an in-depth consultation to fully understand and custo-
mize a course of treatments that achieve your agreed goals.

A combination of facials and body treatments will be considered before prescribing your course. 

6 x 60 minutes: 3500 QAR

12 x 60 minutes: 7500 QAR (4 treatments per month 3 months prior to your special occasion).

Our Dermalux® Courses are perfect for ensuring beautifully radiant skin on your wedding day

To ensure you are looking fantastic the 12 treatment packages includes a complimentary one month 
membership to take before your special day! Including full use of our luxurious pool, saunas, steam and 
state of the art gym.

BRIDAL PRIVATE SPA HIRE  HALF DAY – 12 000 QAR  |  FULL DAY - 24 000 QAR

For the ultimate in pampering ESPA o�ers you the opportunity to privately hire the entire female spa for 
either a half day or full day. During this time we will provide as many treatments as required during the 
private hire duration. For the half day drinks and snacks will be provided and for the full day, lunch will be 
included.  Half day maximum 20 guests, full day maximum 40 guests.



جناح المنتجع الصحي
جنــة خاصــة                            180 دقيقــة – 1350 ر ق للشــخص الواحــد

إكتشــفوا قمــة الــدالل مــع هــذه التجربــة المذهلــة ألجــواء المنتجــع الصحــي

بمفردكــم،  بهــا  تســعدون  لتجربــة  أو  أو شــريك  مــع صديــق  اســترخاء مشــتركة  لتجربــة  مثاـلـي  الصحــي  المنتجــع  جنــاح 
ويتضّمــن غرفتيــن مســتقلتين للعالجــات، وركنــا خاصــا لتبديــل المالبــس وغرفــة رائعــة لالســترخاء مــع تســهيالت غرفــة 

بخــار وســونا... ليكــون لكــم مــالذا مــن الهنــاء لمــدة ثــالث ســاعات علــى األقــل.

يتضمــن هــذا العــرض جلســة عــالج لمــدة 60 دقيقــة مــن اختياركــم للشــخص الواحــد، فتســتفيدون مــن الوقــت المتبقــي 
لالســتمتاع بتســهيالت المرافــق الحراريــة وركــن االســترخاء وشــاي األعشــاب والوجبــات الخفيفــة.

215  ر ق  متعــة االحتفــال 

عشــرة  مــن  زينــة  ويتضمــن  منكــم،  للمقربيــن  حبكــم  مــدى  عــن  للتعبيــر  أو  الخاصــة  للمناســبات  مثاـلـي  العــرض  هــذا 
بالونــات، وبتــالت الــورد، والشــموع.

150 ر ق  قالــب حلــوى برســالة خاصــة 

مهمــا كانــت المناســبة، يبقــى قالــب الحلــوى مــن أفضــل الخيــارات! إختــاروا القالــب الــذي تحبــون مــع أيــة رســالة تزينــه 
مــن مخبزنــا الخــاص إيالميــا.

150 ر ق  شــاي بعــد الظهــر 

لمزيــد مــن الــدالل يمكنكــم إضافــة خيــار شــاي بعــد الظهــر الشــهي مــن موندريــان اـلـى تجربــة جنــاح المنتجــع الصحــي، 
لتعزيــز ذكرياتكــم الجميلــة فــي هــذا اليــوم المميــز.

تمديــد الوقــت فــي جنــاح المنتجــع الصحــي للســاعة الواحــدة   375 ر ق للشــخص الواحــد
إضافــة جلســة عــالج لمــدة 60 دقيقــة     600 ر ق للشــخص الواحــد

ـفـي اليــوم عينــه. تطّبــق رســوم إضافيــة عـلـى  المأكــوالت والمشــروبات متاحــة إمــا بطلــب مســبق أو مــن قائمــة الطعــام 
المأكــوالت والمشــروبات.

*عالجــات الحّمــام وديرمالوكــس ليســت متاحــة كجــزء مــن تجربــة جنــاح المنتجــع الصحــي.

رفاهية الفرح
لحظــة مذهلــة فــي العمــر...

رحلــة الهنــاء:

يــوم  اليــوم المميــز. ســواء كان  إـلـى  بــد مــن تنظيــم الرحلــة المؤديــة  عندمــا تســتعدون لتلــك المناســبة الخاصــة جــدا، ال 
فرحكــم أو حفــل زفــاف أحــد أحبائكــم، ســيكون ذلــك اليــوم مميــزا لكــم ويبقــى فــي ذاكرتكــم الــى األبــد. إنهــا اللحظــة التــي 

ترغبــون أن تشــعروا خاللهــا بإحســاس رائــع مــن الداخــل وتبــدون بمظهــر مذهــل مــن الخــارج!

نحــن ـفـي إســبا، ســننظم لكــم رحلــة غنيــة بلحظــات جميلــة ال تنســى لكــي تتمكنــوا مــن تحقيــق رغبتكــم. خططــوا مســبقا 
مــن  ووضــع مجموعــة  احتياجاتكــم  لفهــم  استشــارة معمقــة  مــع  بإرشــادكم،  المعالجــون  خبراؤنــا  وســيقوم  للمســتقبل 

العالجــات تحقــق أهدافكــم.

ســيتم النظــر فــي مجموعــة مــن جلســات العنايــة بالوجــه والجســم قبــل تحديــد الوصفــات.

6 × 60 دقيقــة: 3500 ر ق

12 × 60 دقيقــة: 7500 ر ق (4 عالجــات شــهريا قبــل 3 أشــهر مــن مناســبتكم الخاصــة).

مجموعــة جلســات ديرمالوكــس مثاليــة لضمــان بشــرة مشــعة جميلــة فــي يــوم فرحكــم.

لضمــان مظهــر مذهــل، ســتتضمن مجموعــة العالجــات الـــ 12 عضويــة مجانيــة لمــدة شــهر واحــد قبــل اليــوم المميــز! بمــا 
فــي ذلــك االســتخدام الكامــل لمرافقنــا الفاخــرة مــن بركــة ســباحة وغــرف ســونا وبخــار وصالــة األلعــاب الرياضيــة الرائعــة.

ي للوجــه مــن ديرمالوكــس

إســتئجار الجنــاح الكامــل فــي المنتجــع الصحــي للعــروس  نصــف يــوم – 12000 ر ق | يــوم كامــل - 24000 ر ق

ألقصــى درجــات الــدالل، يتيــح لكــم إســبا فرصــة اســتئجار كامــل القســم المخصــص للســيدات لنصــف يــوم أو ليــوم كامــل. 
نقــّدم  يــوم،  لنصــف  االســتئجار  لخيــار  االســتئجار.  فتــرة  طــوال  المطلوبــة  العالجــات  كل  ســنتيح  الفتــرة،  تلــك  خــالل 
لخيــار  أقصــى  كحــد  شــخصا   20 كامــل.  ليــوم  االيجــار  لخيــار  غــداء  وجبــة  نقــّدم  فيمــا  الخفيفــة،  والوجبــات  المشــروبات 

النصــف يــوم، و40 شــخصا كحــد أقصــى لخيــار اليــوم الكامــل.



BODY TREATMENTS
AROMA MASSAGE 60 mins - 695 QAR | 90 mins - 850 QAR

A relaxing massages using a blend of chosen oils to melt tension away. This soothing aromatherapy 
massage uses light to moderate pressure.

DEEP MUSCLE MASSAGE 60 mins - 750 QAR | 90 mins - 900 QAR

A bespoke treatment designed to alleviate deep seated muscular stress using deep movement and 
stretching techniques concentrating on speci�c areas of concerns.
  
HOT STONE MASSAGE  90 mins – 900 QAR

A therapeutic and rejuvenating massage using warm volcano stones and moderate to deep pressure to 
intensely soothe tired aching muscle and aid relaxation.

BALINESE MASSAGE 90 mins – 900 QAR

This treatment incorporates long warming stroke to soothe tense, aching muscles, rebalance body and 
mind and bring about an overall sense of wellbeing.

THAI MASSAGE 75 mins - 750 QAR | 90 mins - 900 QAR

A highly inspired relaxing Thai massage releases tension, tired muscle stretched and mind soothing. 
Loose �tting clothing is provided for guest comfort. 

HAMMAM JOURNEY
ULTIMATE HAMMAM 120 mins – 1230 QAR

The ultimate Hammam experiences – cleanse, smooth, hydrate and nourish the skin, clear and awaken 
the mind, and banish muscular stress and tension.  Emerge renewed.
Includes: Glow Hammam Journey – ESPA Personalized massage or ESPA Personalized Facial

ROYAL HAMMAM 90 mins - 1000QAR

Revitalize your inner self with a full body exfoliation treatment incorporating a secret recipe of honey 
whitening mask, face mask and hair shampooing.
Includes: Black soap, Steam, kesse scrub,  honey facial mask, hair shampoo and shea butter application. 

MOROCCAN HAMMAM 60 mins - 695 QAR

Restore skin’s luminous beauty with this total body experience.
Deeply cleansing, re�ning and nourishing, this traditional experience incorporates a full body scrub, 
body mask, before �nishing with a reawakening hair treatment.
Includes: Scrub – Black soap, kesse scrub, ghassoul’s clay mask and hair shampooing 

TURKISH HAMMAM 60 mins - 695 QAR

Embark on a journey of inner peace in this unique ritual.
This fully body experiences leaves your skin smooth and hydrated while brining inner calm to your mind. 
Includes: Black soap, Kesse scrub, Turkish foam.  

Complement your Hammam Revival with:

SLEEK & SHINE HAIR RITUAL 15 mins – 160 QAR

Instantly revitalize and nourish hair with this express treatment.

Discover smooth, easy to style and beautifully shiny hair in just one treatment. Product build-up and 
excess sebum are cleansed away before hair is treated to a deeply hydrating and intensely rejuvenating 
mask. As you lie back and inhale the divine aromas of pure essential oils, feel stress and tension melt 
away.



رحالت الحّمام
120 دقيقــة – 1230 ر ق  رحلــة الحّمــام المثاليــة 

تجربــة الحّمــام المذهلــة تســاعد علــى تنظيــف وتنعيــم وترطيــب وتغذيــة البشــرة، وتصفيــة الذهــن وتنبيهــه، والقضــاء علــى 
توتـّـر وتشــّنج العضــالت. التجــدد مضمــون بعــد الجلســة.

يتضمــن العــالج: رحلــة حّمــام النضــارة – جلســة تدليــك إســبا وفــق الحاجــة

90 دقيقــة – 1000 ر ق  الحّمــام الملكــي 

إســتعيدوا الشــعور بالحيويــة الداخليــة مــن خــالل عــالج تقشــير لكامــل الجســم يتضمــن الوصفــة الســرية لقنــاع مبّيــض 
بالعســل، وقنــاع الوجــه وغســيل الشــعر بالشــامبو.

الشــعر  غســيل  بالعســل،  الوجــه  قنــاع  الخــاص،  الكيــس  بقفــاز  تقشــير  البخــار،  األســود،  الصابــون  العــالج:  يتضمــن 
بالشــامبو وترطيــب بزبــدة الشــيا

60 دقيقــة – 695 ر ق  الحّمــام المغربــي 

إســتعيدوا جمــال البشــرة البــراق بهــذه التجربــة لكامــل الجســم.
تتضمــن هــذه التجربــة التقليديــة التــي تنّظــف بالعمــق مــع تنعيــم وتغذيــة للبشــرة، جلســة تقشــير وتدليــك وقنــاع لكامــل 

الجســم، تليهــا جلســة تدليــك للشــعر وفــروة الــرأس تعيــد النشــاط والحيويــة.
الشــعر  غســيل  بالعســل،  الوجــه  قنــاع  الخــاص،  الكيــس  بقفــاز  تقشــير  البخــار،  األســود،  الصابــون  العــالج:  يتضمــن 

بالشــامبو وترطيــب بزبــدة الشــيا

60 دقيقــة – 695 ر ق  الحّمــام التركــي 

تجربــة ممتعــة تمنحكــم الســالم الداخلــي مــن خــالل الطقــوس الفريــدة.
هــذه التجربــة الممتعــة لكامــل الجســم تعــزز نعومــة الجلــد وترّطبــه، فيمــا تضمــن الهنــاء الداخلــي لذهنكــم.

يتضمــن العــالج: الصابــون األســود وتقشــير بقفــاز الكيــس الخــاص، رغــوة تركيــة

يمكنكــم تعزيــز تجربــة الحّمــام المنّشــط بـــإضافة: 

15 دقيقــة – 160 ر ق جلســة تنعيــم وتلميــع الشــعر 

هــذا العــالج الســريع يغــذي الشــعر ويعيــد اليــه حيويتــه بشــكل فــوري.

قبــل  الزائــد  والزهــم  المنتجــات  مــن  الشــعر  ُينّظــف  واحــدة.  بجلســة  التســريح  وســهل  ناعــم  المــع،  بشــعر  إســتمتعوا 
األساســية،  للزيــوت  المذهلــة  الروائــح  تتمــددون وتستنشــقون  وفيمــا  بقــوة.  ومنّشــط  بالعمــق  مرّطــب  بقنــاع  معالجتــه 

ستشــعرون بالضغــط يتالشــى ويــزول.

عالجات الجسم
تدليــك بالزيــوت العطريــة  60 دقيقــة - 695 ر ق | 90 دقيقــة - 850 ر ق

جلســة تدليــك لالســترخاء تســتخدم فيهــا زيــوت مختــارة تذيــب معهــا التوتــر. هــذا التدليــك المهــدىء بالزيــوت العطريــة 
يعتمــد تقنيــة الضغــط الخفيــف والمتوســط.

60 دقيقــة - 750 ر ق | 90 دقيقــة - 900 ر ق تدليــك عميــق للعضــالت 

هــذا العــالج المصّمــم وفــق الطلــب يســاهم فــي تخليــص العضــالت مــن التوتــر العميــق معتمــدا حــركات عميقــة وتقنيــات 
تمديــد للعضــالت بالتركيــز علــى مناطــق اإلزعــاج المحــددة.

تدليــك باألحجــار الســاخنة  90 دقيقــة – 900 ر ق 

وعميقــة  متوســطة  بنســب  والضغــط  دافئــة  بركانيــة  أحجــار  فيهــا  وتســتخدم  ومنّشــطة  معالجــة  هــذه  التدليــك  جلســة 
لضمــان إراحــة العضــالت بعمــق والمســاعدة علــى االســترخاء.

تدليــك بتقنيــة جزيــرة بالــي  90 دقيقــة – 900 ر ق 

اـلـى الجســم  التــوازن  يعتمــد هــذا العــالج حــركات تمديــد دافئــة وطويلــة للتخفيــف مــن التوتــر وألــم العضــالت، وإعــادة 
والذهــن معــا وضمــان شــعور شــامل بالعافيــة واالســترخاء.

75 دقيقــة - 750 ر ق | 90 دقيقــة - 900 ر ق  تدليــك تايلنــدي 

جلســة التدليــك التايلنــدي تزيــل التوتــر وتريــح العضــالت مــن التشــنج وتصفــي الذهــن. يتــم توفيــر المالبــس الواســعة 
لراحــة الضيــوف.



REFLEXOLOGY 60 mins – 650 QAR

Foot massage therapy concentrating on the re�ex zones of the feet, this blissful treatment alleviates 
aches while relaxing and restoring the body and mind.

BODY WRAP 60 mins – 650 QAR

Deep cleanse, re�ne and nourish your body with this beautifully enhancing bespoke treatment using 
either the detoxifying algae or mineralizing marine mud.

Includes:  Body exfoliation, algae or mud wrap, scalp or face mask.  

BODY SCRUB 30 mins – 375 QAR

Enjoy a refreshing body exfoliation to smooth and revitalize your skin.

Includes: Full body exfoliation with sea salt scrub of your choice.

Hot Stone Enhancement – Add on   200 QAR

BACK DESTRESS MASSAGE  30 mins – 350 QAR



تدليــك القدميــن عنــد نقــاط االحســاس  60 دقيقــة – 650 ر ق 

تركـّـز جلســة تدليــك القدميــن علــى نقــاط اإلحســاس، ويســاهم هــذا العــالج فــي القضــاء علــى األلــم بينمــا يضمــن االســترخاء 
والراحــة للجســم والذهــن.

جلســة لفائــف الجســم  60 دقيقــة – 650 ر ق 

هــذا العــالج المعــزز المصّمــم وفــق الحاجــة يعتمــد تنظيــف الجســم بعمــق وتنعيمــه وتغذيتــه باســتخدام إمــا الطحالــب 
التــي تخلـّـص الجســم مــن الســموم، أو الطيــن البحــري الــذي يغــذي الجســم بالمعــادن.

تتضمــن: تقشــير كامــل الجســم، لفائــف الطحالــب أو الطيــن، قنــاع فــروة الــرأس أو الوجــه.

جلســة تقشــير الجســم  30 دقيقــة – 375 ر ق 

إســتمتعوا بجلســة تقشــير الجســم المنعشــة لتنعيــم وتنشــيط البشــرة. 

تتضمــن: تقشــير كامــل الجســم بالملــح البحــري مــن خياركــم.

تعزيــز الراحــة باألحجــار الســاخنة – إضافــة  200 ر ق

جلســة تدليــك إلراحــة الظهــر مــن التوتــر  30 دقيقــة – 350 ر ق 
 





WAXING
Back Waxing  

Bikini Line Waxing  

Brazilian Waxing  

Chest Waxing  

Chin Waxing  

Eyebrow Waxing  

Full Arm Waxing  

Full Body Waxing 

Full Leg and Bikini Waxing  

Full Leg Waxing  

Half Arm Waxing  

Half Leg Waxing  

Half Back Waxing  

Lip Waxing  

Stomach Waxing  

Under Arm Waxing  

45 mins  –    

 20 mins  –  

45 mins  –  

30 mins  –  

15 mins  –  

15 mins  –  

30 mins  –  

90 mins  –  

75 mins  –  

45 mins  – 

15 mins  –  

30 mins  –  

30 mins  –  

30 mins  –  

30 mins  –  

 30 mins  –  

230 QAR

150 QAR

250 QAR

 225 QAR

50 QAR

 80 QAR

160 QAR

1000 QAR

450 QAR

400 QAR

120 QAR

 200 QAR

115 QAR

50 QAR

100 QAR

 80 QAR



إزالة الشعر بالشمع
45 دقيقــة – 230 ر ق الظهــر 

20 دقيقــة  – 150 ر ق أطــراف البيكينــي        

45 دقيقــة – 250 ر ق الطــراز البرازيلــي        

30 دقيقــة – 225 ر ق الصــدر         

15 دقيقــة – 50 ر ق الذقــن         

15 دقيقــة – 80 ر ق الحاجبــان         

30 دقيقــة – 160 ر ق كامــل الذراعيــن        

90 دقيقــة – 1000 ر ق كامــل الجســم        

75 دقيقــة – 450 ر ق كامــل الســاقين وخــط البيكينــي      

45 دقيقــة – 400 ر ق كامــل الســاقين        

15 دقيقــة – 120 ر ق نصــف الذراعيــن        

30 دقيقــة – 200 ر ق نصــف الســاقين        

30 دقيقــة – 115 ر ق نصــف الظهــر        

30 دقيقــة – 50 ر ق فــوق الشــفة        

30 دقيقــة – 100 ر ق المعــدة         

30 دقيقــة – 80 ر ق تحــت األبطيــن        





ESPA Kids Spa Menu
Kids below 10 years old, have to be accompanied by an adult.

Head & Shoulder Massage  250 QAR 

Let us pamper your head, neck and shoulders after a big day of and running around.
Recommended for 05 – 12 years. 30 minutes.

ESPA Massage for kids   400 QAR

Very tired of playing around? This 60 minutes massage is designed to relax your whole body with speci�c 
relaxation techniques performed by our spa professionals. Recommended for 05 – 12 years. 60 minutes.

Prince and Princess Scrub  250 QAR

Designed for young Spa-goers between the ages of 5 – 15, this 30-minute ESPA body scrub will leave 
your skin smooth and soft.  Recommended for 05 – 12 years. 30 minutes

Teen Facial  300 QAR 

We have the perfect facial for teen’s experiences changes with their skin. Our therapists will be able to 
give you expert advice and tips to keep your skin glowing and clean.
Recommended for 10 – 15 years. 30 minutes.

Kids Manicure  100 QAR

Make you nails pretty and shiny with in our Mani and Pedi studio. Choose your favourite colour and have 
the most beautiful nails.  Recommended 5 – 12 years. 30 - 45 minutes.

Kids Pedicure  135 QAR 

A favourite for your feet! Includes a relaxing lower leg and foot massage to leave you dreamy, sleepy and 
ready to run around all over again! Recommended 5 – 12. 45 minutes.



قائمة إسبا لألطفال
ينبغــي أن يكــون األطفــال دون 10 مــن عمرهــم برفقــة شــخص بالــغ

 
250 ر ق  تدليــك الــرأس والكتفيــن  

دعونــا ندلــل رأســكم وعنقكــم وكتفيكــم بعــد يــوم طويــل مــن الحركــة والنشــاط.
يوصــى بــه لألطفــال مــا بيــن 5 و12 مــن عمرهــم.  30 دقيقــة.

تدليــك إســبا لألطفــال  400 ر ق

هــل تعبتــم كثيــرا مــن اللعــب؟ جلســة التدليــك التــي تســتمّر لســاعة كاملــة مصّممــة لتضمــن االســترخاء لكامــل
الجســم مــع تقنيــات خاصــة علــى أيــدي األخصائييــن لدينــا. يوصــى بــه لألطفــال مــا بيــن 5 و12 مــن عمرهــم. 60 دقيقــة.

جلســة تقشــير لألميــر واألميــرة  250 ر ق

هــذه الجلســة مصّممــة للصغــار مــن محّبــي عالجــات المنتجــع الصحــي والذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن
5 و15 ســنة مــن عمرهــم. جلســة تقشــير الجســم مــن إســبا لثالثيــن دقيقــة تنّعــم الجلــد وتطّريــه. 

يوصــى بــه لألطفــال مــا بيــن 5 و12 مــن عمرهــم. 30 دقيقــة.

جلســة عنايــة بالوجــه للمراهقيــن  300 ر ق

لدينــا العــالج المثالــي للوجــه للمراهقيــن الذيــن يواجهــون تغييــرات فــي بشــرتهم. األخصائيــون عندنــا مؤهلــون
إلعطائكــم النصائــح الالزمــة والمناســبة لتحصلــوا علــى بشــرة مشــرقة ونظيفــة. 

يوصــى بــه لألطفــال مــا بيــن 10 و15 مــن عمرهــم.  30 دقيقــة.

جلســة عنايــة باليديــن لألطفــال  100 ر ق

باليديــن والقدميــن. إختــاروا لونكــم المفّضــل واحصلــوا عـلـى  العنايــة  ـفـي اســتوديو  إســتمتعوا بمظهــر جميــل ألظافركــم 
أجمــل األظافــر. يوصــى بــه لألطفــال مــا بيــن 5 و12 مــن عمرهــم. 30 – 45 دقيقــة

أجمــل جلســة عنايــة بالقدميــن لألطفــال  135 ر ق

جلســة مثاليــة للقدميــن! تتضمــن تدليــكا مريحــا ألســفل الســاقين وللقدميــن يشــعركم بالراحــة واالســترخاء واالســتعداد 
لالنطــالق بحيويــة مــن جديــد! يوصــى بــه لألطفــال مــا بيــن 5 و12 مــن عمرهــم. 45 دقيقــة





NAIL STUDIO
Our professionally trained team of nail technicians will keep you looking groomed and polished with 
the best manicure and pedicure treatments in the business.

Exclusively at ESPA receive complimentary oxygen therapy with every Nail Studio treatment.

Oxygen Therapy       
Rejuvenate.  Replenish.  Calm.  In a world where we are very limited to inhaling pure oxygen from natural 
sources, oxygen therapy offers the perfect solution to maintaining health, well-being and equilibrium.  
Oxygen is perfect for relieving stress and relaxing, especially when we find it difficult to switch off and 
unwind.

ADVANCED PEDICURE                                                      60 mins – 310 QAR 
Our outstanding signature pedicure treatment.  Achieve long lasting results, with the indulgent - smoo-
thing exfoliation, revitalising foot bath and skin quenching foot massage leave feet revitalised and 
renewed. 

ADVANCED MANICURE                                                      60 mins – 270 QAR 
The ultimate anti-ageing signature manicure treatment will nourish, hydrate and smooth the skin – with 
a wonderful creamy scrub, anti-ageing hand serum and nourishing hand and forearm massage. Simply 
the best.

ESSENTIAL PEDICURE 45 mins -250 QAR                                                     
A thorough pedicure, to the point and hugely e�ective.

ESSENTIAL MANICURE 45 mins – 220 QAR   
A comprehensive manicure, the perfect grooming.



استوديو األظافر
للقدميــن واليديــن. وســيحرص  المتخصصــة  المنتجــات والعالجــات  ـفـي  رائــدة  المعروفــة عالميــا هــي عالمــة  لنــدن  باتــر 
فريقنــا المتخصــص والمــد ّرب مــن تقنيــي األظافــر عـلـى منحكــم المظهــر الجميــل والمميــز مــن خــالل أفضــل عالجــات 

العنايــة باليديــن والقدميــن فــي هــذا المجــال.

.Nail Studio حصريــا فــي إســبا، ســتحصلون مجانــا علــى جلســة عــالج باالوكســجين مــع كل عــالج مــن اســتوديو االظافــر

عــالج األوكســجين

عــالج  يوّفــر  الطبيعيــة،  بالمصــادر  النقــي  األوكســجين  تنشــق  خيــارات  فيــه  تنحصــر  عالــم  ـفـي  هــدوء.  نشــاط،  تجــدد، 
األوكســجين الحــل المثاـلـي للحفــاظ عـلـى الصحــة والعافيــة والتــوازن. األوكســجين هــو مــادة مثاليــة للتخلــص مــن التوتــر 

ولالســترخاء، خصوصــا عندمــا نجــد صعوبــة فــي االنعــزال واالســترخاء.

60 دقيقــة – 310 ر ق  جلســة عنايــة متطــّورة بالقدميــن 

المنّشــط  والحّمــام  الناعــم،  التقشــير  مــع  األمــد  طويلــة  نتائــج  عـلـى  إحصلــوا  للقدميــن.  وفاخــرة  مذهلــة  عــالج  جلســة 
للقدميــن وجلســة تدليــك مرّطبــة للقدميــن تضمــن لهمــا الحيويــة والتجــدد.

جلســة عنايــة متطــّورة باليديــن  60 دقيقــة – 270 ر ق 

– البشــرة وتنّعــم  وترّطــب  تغــّذي  الشــيخوخة،  مظاهــر  مــن  وتخليصهــا  باليديــن  للعنايــة  وفاخــرة  مذهلــة  عــالج  جلســة 
األفضــل إنــه  لليديــن والســاعدين.  لليديــن وتدليــك مغــذي  الشــيخوخة  رائــع، وســيروم لمحاربــة مظاهــر  بتقشــير طــري 

علــى اإلطالق.

جلســة عنايــة أساســية للقدميــن    45 دقيقــة – 250 ر ق 

جلســة عنايــة شــاملة ودقيقــة وفعاّلــة جــدا للقدميــن.

جلســة عنايــة أساســية لليديــن  45 دقيقــة – 220 ر ق 
جلســة عنايــة شــاملة باليديــن، لمظهــر مثالــي.



Add on Gel Polish 30 mins – 70 QAR

Complement your manicure or Pedicure with long lasting Gel polish – for 7 days of gloss and glamour!

Nail Shape and Polish 20 mins – 80 QAR

Essential maintenance for hands or feet.

Nail Shape and Gel Polish 30 mins – 120 QAR

Quick and long lasting for the perfect �nish.

Gel Polish Removal 30 mins – 150 QAR

With nail shape and treatment application.

* For the ultimate relaxation add on a neck and shoulder massage to your manicure 80 QAR

30 دقيقــة - 70  ر ق إضافــة طــالء الجــل لألظافــر 
عــززوا جلســة العنايــة بأظافــر اليديــن أو القدميــن بطــالء أظافــر الجــل الــذي يــدوم طويــال،

لســبعة أيــام مــن اللمعــان والروعــة

20 دقيقــة – 80 ر ق تقليــم وطلــي األظافــر 
عنايــة أساســية باليديــن أو القدميــن

30 دقيقــة – 120 ر ق تقليــم وطلــي األظافــر بالجــل 
عنايــة ســريعة تــدوم طويــال لمظهــر مثالــي

30 دقيقــة – 150 ر ق إزالــة طــالء الجــل 
مــع تقليــم لألظافــر وعنايــة بمــادة معالجــة

*لضمــان أقصــى درجــات االســترخاء، تضــاف جلســة تدليــك للعنــق والكتفيــن الــى جلســة العنايــة باليديــن   80 ر ق





MENS
MENS CLEAR CUT PEDICURE 30 mins -175QAR      
A thorough pedicure, to the point and hugely e�ective.

MENS CLEAR MANICURE 30 mins – 110 QAR
A comprehensive manicure, the perfect grooming.

للرجال
30 دقيقــة – 175 ر ق جلســة عنايــة محــددة للقدميــن 

جلســة عنايــة شــاملة ودقيقــة وفعاّالــة جــدا للقدميــن

30 دقيقــة – 110 ر ق جلســة عنايــة محــددة لليديــن 
جلســة عنايــة كاملــة باليديــن، لمظهــر مثالــي.



HOW TO SPA

SPA OPENING HOURS - DAILY 
Thermal Facilities 10am – 10pm
Spa Treatments 10am - 10pm
Nail Studio 10am - 10pm
Gym    7am - 9pm
Swimming Pool 8am – 9pm

SCHEDULING AN APPOINTMENT
To schedule an appointment please contact our 
ESPA reception team who will be delighted to 
assist in your booking. We highly recommend 
you book in advance to secure preferred 
appointment times and treatments. 

ARRIVAL TIME
We recommend you arrive up to 1 hour in 
advance of your treatment time in order to 
complete a brief consultation, change, relax and 
enjoy our stunning spa facilities. 

LATE ARRIVAL
We o�er our guests a reliable treatment 
schedule, so please appreciate that late arrivals 
will not receive an extension of scheduled 
treatment time, to avoid inconvenience to other 
guests and the same treatment price will apply.

WHAT TO WEAR
Bathing suits are required for use in the Thermal 
areas, however we will provide all towels, robes, 
slippers and amenities for use during your spa visit. 

قواعد المنتجع الصحي

ســاعات العمــل فــي المنتجــع الصحــي –  يوميــا
المرافــق الحراريــة               10.00 صباحــا - 10.00 مســاء
عالجــات المنتجــع الصحــي   10.00 صباحــا - 10.00 مســاء
اســتوديو األظافــر                10.00 صباحــا - 10.00 مســاء
قاعــة الرياضــة  7.00 صباحــا - 9.00 مســاء
بركــة الســباحة                        8.00 صباحــا - 6.00 مســاء

حجــز المواعيــد
ـفـي  االســتقبال  بفريــق  االتصــال  يرجــى  موعدكــم،  لحجــز 
بالحجــز  ننصحكــم  مســاعدتكم.  سيســّره  الــذي  إســبا 

مســبقا لضمــان الوقــت األمثــل لموعدكــم وللعالجــات

موعــد الوصول
جلســتكم  موعــد  مــن  ســاعة  قبــل  بالوصــول  ننصحكــم 
مالبســكم  وتغييــر  الســريعة  االستشــارية  الجلســة  إلتمــام 
الصحــي  المنتجــع  بتســهيالت  واالســتمتاع  واالســترخاء 

المذهلــة 

الوصــول فــي وقــت متأخر
أن  نرجــو  لــذا  للمواعيــد،  موثوقــا  برنامجــا  لضيوفنــا  نقــّدم 
لــن  الموعــد  عــن  متأخــر  وقــت  ـفـي  الوصــول  بــأن  تتفهمــوا 
إزعــاج  أي  لتجنــب  المبرمــج  العــالج  لوقــت  تمديــدا  يتيــح 

للضيــوف اآلخريــن وســيطّبق ســعر العــالج عينــه

المالبس
المرافــق  اســتخدام  عنــد  ضروريــة  الســباحة  مالبــس 
والبرانــس  بالمناشــف  ســنزودكم  بأننــا  علمــا  الحراريــة، 
الســتخدامها  الراحــة  مســتلزمات  وكل  الخفيفــة  واألحذيــة 

خــالل زيارتكــم للمنتجــع الصحــي



CANCELLATION POLICY
A 100% charge will be incurred for any treatment 
not cancelled at least 6 hours prior to your 
scheduled time.  

DURING YOUR STAY
We aim to provide a peaceful setting for all spa 
guests, and so we ask you to please keep your 
mobile devices on silent. The spa team reserves 
the right to refuse access to anyone whose dress 
or behaviour may disturb or endanger other 
guests at the spa or surrounding areas. 

HEALTH CONDITIONS
Kindly advise us of any health conditions, 
allergies or injuries which could a�ect your 
choice of treatment or use of spa facilities when 
making your spa reservation.

PREGNANCY
We have specially designed treatments for 
expectant women and nursing mothers. Please 
allow our spa team to guide you in selecting 
which treatments are most suitable during this 
special time. 

اسياســة االلغــاء
ـفـي  االســتقبال  بفريــق  االتصــال  يرجــى  موعدكــم،  لحجــز 
يتــم  لــم  حــال  ـفـي   %100 بمعــّدل  رســوم  تطّبــق  ســوف 
االبــالغ عــن إلغــاء أي عــالج قبــل 6 ســاعات علــى األقــل مــن 

موعــد جلســتكم

خــالل إقامتكــم
المنتجــع  لــكل ضيــوف  نحــن نهــدف لضمــان أجــواء هانئــة 
الهاتــف  أجهــزة  عـلـى  الحفــاظ  منكــم  نطلــب  لــذا  الصحــي، 
الصحــي  المنتجــع  فريــق  يحتفــظ  الصامــت.  الوضــع  عـلـى 
بالحــق فــي رفــض دخــول أي شــخص قــد يتســبب بمالبســه 
أو ســلوكه بإزعــاج الضيــوف اآلخريــن أو تعريضهــم للخطــر 

فــي المنتجــع الصحــي أو فــي النطاقــات المحيطــة 

الظــروف الصحيــة
أو  حساســيات  أو  صحيــة،  ظــروف  بأيــة  إعالمنــا  يرجــى 
عـلـى خياركــم  التأثيــر  ومــن شــأنها  منهــا  تشــكون  إصابــات 
للعــالج أو عـلـى اســتخدامكم لتســهيالت المنتجــع الصحــي 

عنــد حجــز موعدكــم

للحوامــل
لدينــا عالجــات مصّممــة خصيصــا للســيدات فــي فتــرة الحمــل 
والرضاعــة. فريــق المنتجــع الصحــي مؤهــل لتوجيــه الحوامــل 

الختيار العالجات األنسب في هذه المرحلة الخاصة



GENTLEMEN 
For men, we recommend shaving prior to having 
a facial, to ensure maximum comfort and bene�t 
to the skin.

ALCOHOL & SMOKING
Both smoking and the consumption of alcohol 
are prohibited within the Spa.  

GIFT VOUCHERS
An ideal gift for someone special. Please contact 
the ESPA team for details. 

HOMECARE
To continue your spa experience at home, most 
products used in our treatments are available at 
ESPA reception.

VALUABLES
ESPA Mondrian Doha accepts no responsibility 
for loss of valuables and jewellery at any time on 
the spa premises and we advise you to leave all 
valuables at home or in your hotel room.

PRICES 
All prices are quoted in QAR and are subject to 
change at any time. Gratuities are not included 
and are welcomed at your discretion. 

للرجال 
بالوجــه العنايــة  جلســة  قبــل  بالحالقــة  الرجــال   ننصــح 

لضمــان أقصــى درجــات الراحــة والفائــدة للبشــرة

المشــروبات الكحوليــة والتدخيــن
الكحوليــة المشــروبات  وتنــاول  بالتدخيــن  يســمح   ال 

ضمــن مرافــق المنتجــع الصحــي

قســائم الهدايــا
ألحبائكــم. مثاليــة  هديــة  هــي  الصحــي  المنتجــع   قســائم 

 يرجــى االتصــال بفريــق إســبا للمزيــد مــن التفاصيــل

العنايــة المنزليــة
الصحــي المنتجــع  بتجربــة  االســتمرار  مــن  تتمكنــوا   لكــي 
ـفـي المســتخدمة  المنتجــات  البيــت، قمنــا بتوفيــر كل   ـفـي 

عالجاتنــا عنــد مكتــب االســتقبال فــي إســبا

المقتنيــات الثمينــة
 إســبا موندريــان الدوحــة ال يتحّمــل أيــة مســؤولية حيــال
ـفـي أي وقــت أيــة مقتنيــات ثمينــة أو مجوهــرات   فقــدان 
باالحتفــاظ وننصحكــم  الصحــي  المنتجــع  مرافــق   ضمــن 
ـفـي غرفتكــم  ـفـي  أو  منزلكــم  ـفـي  الثمينــة   بمقتنياتكــم 

الفندق

األسعار
قابلــة وهــي  القطــري  بالريــال  مدرجــة  األســعار   كل 
وهــي مشــمولة  غيــر  اإلكراميــات  وقــت.  أي  ـفـي   للتغييــر 

موضــع ترحيــب وفقــا لتقديركــم
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