ﻋﻄﻼت ﻣﺒﻨﯿﺔ ﺣﻮل ﺻﺤﺘﻚ
ﻛﻦ ﻲﻓ دﺑﻲ ،وﺟﮫﺔ اﻟﺮاﺣﺔ واﻻﺳﺘﺠﻤﺎم

تقدم لكم اإلمارات للعطالت برامج ِ
الصحية العالمية في اإلمارة.
الصحية ( )DXHوبالشراكة مع المنتجعات والمراكز والمرافق
الصحي بالتعاون مع تجربة ُدبي
ستجمام
لال
ِّ
ّ
ّ
َّ
ً
ً
ً
المالذ األنسب ُ
ِستثنائي يناسب اِحتياجاتكم ،ومهما كنتم
برنامجا ا
صحيا أو
نتجعا
سواء كان ُم
لكم،
أن
وبما ّ
َّ
جزء ال يتجزأ من الحياة ،فإننا سنساعدكم على اِختيار َ
ّ
ً
الصحة ٌ
سواء برامج للتخلص من السموم التي في أجسادكم أو لتجديد الحيوية وإعادة النشاط أو من أجل اللياقة البدنية والتخلص من الوزن الزائد .لذا قمنا هنا باِختيار
تبحثون عنه
ً
ً
الصحية واألنشطة الترفيهية حيث نخطط ُ
لكم كل شيء بما في ذلك الرحالت الجوية واإلقامة في الفندق
مزيجا من البرامج
الصحية والتي تعتبر
مجموعة من العطالت
ِّ
ِّ
الم َس ّبق لباقاتِ
وإن كنتم ترغبون بجولة سياحية في ُدبي أو التسوق من أحد أشهر مراكز ُدبي للتسوق ،فيمكننا
المطار.
وإلى
من
المواصالت
خدمات
وضمان
كم
ّ
والحجز ُ
ترتيب ذلك أيضاً.

منتجع رايا ويلنس الصحي بفندق "ذا رتريت نخلة ُدبي إم
غاليري" من سوفيتيل
اكتشف التوازن المثالي للمنتجع الصحي الشمولي في قلب ُدبي النابض
بالحياة .حيث يقع منتجع "رايا ويلنس" على جزيرة نخلة جميرا الشهيرة ،هو أول
صحي ُمتكامل ِ
لالستجمام في دولة اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط
منتجع ِّ
ً
ً
الصحية التي ُص ِّممت لتغمركم بعافية العقل
غنية بالحلول
تجربة
كما يوفر
ِّ
والجسم والروح كما أنها تتميز بالفخامة واالبتكار.

تشمل باقات مركز دي إن إيه للرعاية الطبية المتكاملة واالستشفاء رحالت الذهاب واإلياب على الدرجة السياحية والمقدمة من طيران اإلمارات واإلقامة في غرفة عربية فاخرة في جميرا القصر في إحدى أفضل مالذات الصحة والعافية في المنطقة كما بينا
أعاله وضمان توفير خدمة المواصالت من وإلى المطار في سيارة خاصة ،كل ذلك شامل قيمة الضريبة على الغرفة ورسوم الخدمات ورسوم المغادرة والضريبة المضافة على الوقود.
األسعار للشخص الواحد بالدينار الكويتي والعرض متاح حتى  30أكتوبر  .2018تطبق الشروط واألحكام.

الصحية ،يرجى االتصال على اإلمارات للعطالت في سوق  ،22055111أو إرسال بريد الكتروني إلى
لحجز عطلتكم
ّ
 ekh-kuwait@emirates.comأو زيارة موقعنا االلكتروني emiratesholidays.com

رينيو  -للتنظيف وإزالة السموم لمدة ثالث ليال مقابل

دينار كويتي للشخص

ً
مجانا على ترقية إلى ُغرفة
ليال في غرفة فندقية كالسيكية بشرفة .احجز في  31مارس  2018واِحصل
• إقامة لمدة ثالث ٍ
فندقية كالسيكية ذات إطاللة على مياه الخليج.
ً
وإيابا على الدرجة السياحية لطيران اإلمارات من وإلى ُدبي.
• رحلة الذهاب واإلياب
• جلستان من عالجات العافية عند الوصول والمغادرة.
• جلستان للتنظيف وإزالة السموم عند الوصول والمغادرة.
ً
ومساء.
صباحا
• أنشطة يومية للياقة البدنية
ً
• عالج لالهتمام بالصحة الذهنية واالسترخاء.
• وجبات طعام يومية.
ً
للس ُموم من الجسم.
• مشروبان
المزيلة ُ
يوميا من العصائر الطبيعية ُ
الس ُموم حسب توصية الطبيب.
• حمام لدة  30دقيقة يساعد على معالجة الجسم والتخلص من ُ
والبخار والجاكوزي وبركة السباحة.
لح َّم ُام َّ
الساونا ُ
• استخدام غير محدود َ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ريفيتاليز – باقة استجمام من منتجع ويل بينج ريزورت دبي لمدة ثالث ليال مقابل

دينار كويتي للشخص

ً
مجانا على ترقية إلى ُغرفة
ليال في غرفة فندقية كالسيكية بشرفة .احجز في  31مارس  2018واِحصل
• إقامة لمدة ثالث ٍ
فندقية كالسيكية ذات إطاللة على مياه الخليج.
• رحلة الذهاب واإلياب على الدرجة السياحية لطيران اإلمارات من وإلى ُدبي.
• جلستان من عالجات العافية عند الوصول والمغادرة.
الصحي عند الوصول والمغادرة.
الصحة والتغذية في المنتجع
• جلستان حول
ِّ
َّ
ً
ومساء.
صباحا
• أنشطة يومية للياقة البدنية
ً
الصحية.
• جلستان لعالجات الوجه والرعاية
ِّ
• جلستان لعالجات الجلد من تنظيف وتنشيط للدورة الدموية.
• وجبات طعام يومية.
ً
للس ُموم من الجسم.
• مشروبان
المزيلة ُ
يوميا من العصائر الطبيعية ُ
والبخار والجاكوزي وبركة السباحة.
لح َّم ُام َّ
الساونا ُ
• استخدام غير محدود َ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ريشيب  -للياقة البدنية من مركز فتنس رتريت لمدة ثالث ليال مقابل

دينار كويتي للشخص

ً
مجانا على ترقية إلى ُغرفة
ليال في غرفة فندقية كالسيكية بشرفة .احجز في  31مارس  2018واِحصل
• إقامة لمدة ثالث ٍ
فندقية كالسيكية ذات إطاللة على مياه الخليج.
• رحلة الذهاب واإلياب على الدرجة السياحية لطيران اإلمارات من وإلى ُدبي.
• جلستان من عالجات العافية عند الوصول والمغادرة.
الصحي عند الوصول والمغادرة.
الصحة والتغذية في المنتجع
• جلستان حول
ِّ
َّ
ً
ومساء.
صباحا
• أنشطة يومية للياقة البدنية
ً
• جلستان للتدريب الشخصي وجلسة للياقة البدنية.
• وجبات طعام يومية.
ً
للس ُموم من الجسم.
• مشروبان
المزيلة ُ
يوميا من العصائر الطبيعية ُ
والبخار والجاكوزي وبركة السباحة.
لح َّم ُام َّ
الساونا ُ
• استخدام غير محدود َ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ريالكس  -جلسات عالج اليوغا والصفاء الذهني لمدة ثالث ليال مقابل

دينار كويتي للشخص

ً
مجانا على ترقية إلى ُغرفة
ليال في غرفة فندقية كالسيكية بشرفة .احجز قبل  31مارس  2018واِحصل
• إقامة لمدة ثالث ٍ
فندقية كالسيكية ذات إطاللة على مياه الخليج.
• رحلة الذهاب واإلياب على الدرجة السياحية لطيران اإلمارات من وإلى ُدبي.
• جلستان من عالجات العافية عند الوصول والمغادرة.
الصحي عند الوصول والمغادرة.
الصحة والتغذية في المنتجع
• جلستان حول
ِّ
َّ
• أنشطة يوغا يومية في الصباح والمساء.
ً
يوميا خالل ُمنتصف اليوم.
• جلسات عالج اليوغا
• جلسة للتأمل والصفاء الذهني.
• عالج للعناية بالصحة الذهنية ولالسترخاء.
• جلستان للتدريب الشخصي وجلسة للياقة البدنية.
• وجبات طعام يومية.
ً
للس ُموم من الجسم.
• مشروبان
المزيلة ُ
يوميا من العصائر الطبيعية ُ
والبخار والجاكوزي وبركة السباحة.
لح َّم ُام َّ
الساونا ُ
• استخدام غير محدود َ
تشمل باقات مركز دي إن إيه للرعاية الطبية المتكاملة واالستشفاء رحالت الذهاب واإلياب على الدرجة السياحية والمقدمة من طيران اإلمارات واإلقامة في غرفة عربية فاخرة في جميرا القصر في إحدى أفضل مالذات الصحة والعافية في المنطقة كما بينا
أعاله وضمان توفير خدمة المواصالت من وإلى المطار في سيارة خاصة ،كل ذلك شامل قيمة الضريبة على الغرفة ورسوم الخدمات ورسوم المغادرة والضريبة المضافة على الوقود.
األسعار للشخص الواحد بالدينار الكويتي والعرض متاح حتى  30أكتوبر  .2018تطبق الشروط واألحكام.
عنيين .وسوف يقوم موفر الخدمة بتجميع أي معلومات صحية وطبية ذات صلة ومطلوبة مباشرةً منكم بمجرد تأكيدكم
الم ِّ
تعمل اإلمارات للعطالت كمنظم للرحالت السياحية العالجية ومقدم لخدماتها فقط ،لكن تعاقدكم لإلستفادة من هذه الخدمات سوف يكون بشكل مباشر مع مقدمي الخدمات َ
للحجز .ننصحكم بالحصول على اِ ستشارة طبية مستقلة قبل اِ ختياركم العالج المناسب لكم.

الصحية ،يرجى االتصال على اإلمارات للعطالت في سوق  ،22055111أو إرسال بريد الكتروني إلى
لحجز عطلتكم
ّ
 ekh-kuwait@emirates.comأو زيارة موقعنا االلكتروني emiratesholidays.com

