
English



Kempinski The Spa
at Kempinski Al Othman Hotel Al Khobar
King Saud Road 
31952 Al Khobar
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Kempinski The Spa is a journey inspired by 
the European cycle of the seasons. 
Drawing on the elemental wisdom of nature, 
our treatments both invoke and restore the 
body’s natural equilibrium.

   TheSeasonalSpa



     SeasonalMassages
Spring In Your Step Detoxifying
This is a detoxifying and uplifting massage that works on 
the lymphatic system, thus helping to eliminate toxins from 
the body.  This therapeutic treatment commences with a 
dry body brushing designed to awaken a lethargic system.
60 / 90 minutes     SAR 450 / 650

Summer Bliss Balancing
This balancing massage is based on soothing strokes. The 
body will be cooled and calmed with the use of refreshing 
Aloe Vera, sea-derived vitamins and minerals and cool 
stones on both the face and body.
60 / 90 minutes     SAR 450 / 650

Autumn Sleep Relaxing
This nurturing, aromatherapy massage focuses on 
achieving deep levels of relaxation. The massage includes 
a therapeutic head massage that works on cranial pressure 
points to alleviate signs of stress to help you to unwind.
60 / 90 minutes     SAR 450 / 650

Winter Warmer Energizing
This classic deep tissue massage is both energizing and 
nourishing and is specifically designed to focus on painful 
joints or stiffness in the body as required. This therapeutic 
body treatment includes a warming foot balm.
60 / 90 minutes     SAR 450 / 650

    The Definitive Treatments
Revive in Al Khobar
Like the bustling port of Al Khobar, our lives can often feel 
busy and relentless.  Ideal for calming the mind and body, 
this treatment is a head to toe ‘revival’ of the senses.  An 
individually selected candle oil will be warmed and applied 
in a full body relaxing massage, followed by a customized 
facial utilizing specially selected pure essential oils ideal for 
your skin’s renewal.
120 minutes     850 SAR



     AdditionalMassages
Classic
This rhythmic massage is purely for de-stressing and 
relaxing of both the body and the mind. 
60 / 90 minutes     SAR 450 / 650

Deep Tissue
This massage helps rid excess lactic acid and regenerate 
tired and tight muscles, paying particular attention to the 
legs and back.
60 / 90 minutes     SAR 450 / 650

Hot Stone
This natural therapy provides deep relaxation for your 
body. The warm stones ease sore muscles, release stiff 
joints and relieve muscle tension. This massage allows the 
deeper tissues to be manipulated more effectively. 
60 / 90 minutes     SAR 480 / 680

Leg Revival
A targeted massage to comfort and relieve tired and heavy 
legs and swollen ankles.
30 minutes     SAR 250

Back, Neck & Shoulder
A targeted massage focusing on tight and sore areas most 
in need of attention, the lower and upper back, neck and 
shoulders. 
30 minutes      SAR 250

Scalp & Neck
Supremely relaxing, releasing tension points in the 
scalp and neck. Especially good for extreme weariness, 
tiredness or tension headaches. 
30 minutes      SAR 250 

Foot Reflex 
Focusing on reflex zones of the feet that correlate to areas 
of the body. This massage is perfect after a day of intense 
sporting activities, hiking or travel to increase blood flow 
and soothe. 
30 minutes      SAR 250



    SeasonalFacials
Spring Face Detoxifying
This ultra-oxygenating and anti-aging treatment is based 
on vitamin-rich super berries and plant cell cultures to 
fortify, rejuvenate and renew. 
60 minutes     525 SAR

Summer Face Balancing
An after-sun facial that soothes, hydrates and nourishes 
the skin that has been over exposed to the elements. 
Includes a calming Lavender and Aloe Vera masque as 
well as hydrating botanicals to protect skin while calming 
redness.
60 minutes     475 SAR

Autumn Face Relaxing
Reconnect with nature, spirit and self with this deluxe facial 
that combines modern skincare with the ancient art of 
aromatherapy to achieve beautiful skin that lasts. 
60 minutes     475 SAR

Winter Face Energizing
This results-oriented treatment is customised to address, 
treat and correct specific skin concerns including 
hyperpigmentation, congestion, fine lines and premature 
aging. 
60 / 90 minutes     525 / 775 SAR



    AdditionalFacials
Ultimate Age Defense
This exceptional facial treatment corrects signs of ageing 
and achieves a more defined face contour thanks to anti-
aging Caviar proteins. Results are immediate, leaving the 
skin looking supple, healthy and luminescent. A complete 
course ensures powerful stimulation of collagen and elastin 
within the skin, and restores the structure of all skin layers.  
Wonderful as a “pre-event” treatment to produce an instant 
lifting effect.
90 minutes     SAR 820
Course of 8 Sessions     SAR 5740

Gentleman’s
Take a moment to indulge in a facial tailored specially 
for men. Enjoy this refreshing experience as your skin is 
deeply cleansed, exfoliated and nourished.
60 minutes      475 SAR

Eye Revive
This targeted eye zone treatment combines a massage that 
stimulates the release of trapped fluids to reduce puffiness, 
and active hydrating ingredients that diminishes dark 
circles and prevents signs of aging. Ideal to complement 
any facial.
30 minutes     SAR 300

Fast Face
A mini facial treatment suitable for all skin types and those 
with a short amount of time.  Skin is deeply cleaned, 
exfoliated and nourished, leaving it looking clear and 
hydrated. Perfect to add to a massage or other treatment.
30 minutes     SAR 300





   SeasonalBody Treatments
Spring Detoxifying Scrub
This luxurious body scrub uses Organic Ginger oil to 
induce a smoother and more even skin texture followed by 
a full-body hydration with Shea Butter to complete your 
treatment. 
45 minutes     SAR 400

Summer Balancing Wrap
A refreshing wrap combining the healing and moisturizing 
properties of Aloe Vera Plant with the nourishing elements 
of algae and shooting properties of lavender for a 
quenching experience. Includes a luxurious scalp and neck 
massage.
45 minutes     SAR 400

Autumn Relaxing Wrap
Inhale the calming, balancing benefits of wild lavender in 
this completely rejuvenating and relaxing experience.
45 minutes     SAR 400

Winter Clear Out Scrub
A rich herbal scrub with Chamomile aromatherapy and 
gentle buffing grains sweeps away dull surface cells as 
invigorating loofah massage stimulates circulation.
45 minutes     SAR 400  

Seasonal Body Combination
Combine any Seasonal Body Scrub or Wrap with a 50 
minute Seasonal Massage.
105 minutes     SAR 775

   AdditionalBody Treatments
Slimming Wrap
This revolutionary and unique body inch-loss wrap is 
a technique so powerful that one session can result in 
reducing by one whole size. It is a painless, effortless 
process that successfully removes fat in problem areas 
such as thighs, buttocks and abdomen. Creates immediate 
effect, with real inch loss, which stays off!
75 minutes     SAR 625
Course of 8 Sessions     SAR 4375     

Firming Wrap
Refine and firm body contours, stimulate lymphatic 
drainage and circulation and promote the absorption of 
clinically testes slimming actives.  An exclusive slimming 
massage and serum helps to stimulate circulation 
and activate lipolysis with ginger and caffeine. Cool 
compresses finish this firming experience as a multi-
vitamin firming cream hydrates and brightens the skin. 
75 minutes     SAR 625



Hammam
         Experiences
Classic Hammam 
This classic treatment consists of a full body cleanse  
using a Kessa mitt and Moroccan Black soap.  A wrap, 
using purifying ghassoul is then applied to the whole.   
This treatment is revitalizing and leaves a soft and satin-
smooth skin.
60 minutes      SAR 500
Add-on Hair Treatment     + 100 SAR 

Royal Hammam
Combine the Classic Hammam with a full body massage  
for a head to toe well-being ceremony.
120 minutes     SAR 850
Add-on Hair Treatment     + 100 SAR



Hands & Feet
Min. SAR

Spa Manicure 60 225 

Spa Pedicure 75 275 

Gent’s Manicure 45 200 

Gent’s Pedicure 60 250 

Express Manicure 30 105 

Express Pedicure 45 145 

Nail Polish Change  75 

Add-on Gel Polish  65 

Waxing
Min. SAR

Face 30 130 

Upper Lip or Chin 15 45 

Underarm 15 60 

Half Leg 30 100 

Full Leg 45 200 

Half Arm 15 80 

Arm 30 110 

Bikini 15 75 

Full Bikini 30 125 

Back or Chest 45 150 

Eyes
Min. SAR

Eyebrow Shape 15 50 

Eyebrow Tint 15 75 

Eyelash Tint 15 90 

Lash & Brow Tint 30 150 





SpaEtiquette
The spa environment is one of tranquillity and relaxation. Please respect the quiet and privacy of other guests. We kindly 
request that you refrain from using mobile phones and cameras. It is recommended that you leave valuables in your guest 
room safe. The spa cannot assume liability for any valuables.

Health Concerns
Please advise us of any health conditions, allergies or 
injuries that could affect your treatments or use of the spa 
facilities.

Spa Experience
To make the most of your spa experience and support 
the benefits of your treatment, we recommend that you 
arrive 15 minutes prior to your scheduled time to enjoy our 
inviting wellness area. For your convenience, the spa will 
provide towels, slippers, shower caps and all amenities 
required for use during your visit. During all treatments you 
will be properly draped to ensure your privacy.

Relaxation Room
As your treatment continues to benefit both body and 
mind, we invite you to rest and recuperate in our relaxation 
room.  Stay for as long or as little time as you like. 

Pregnancy
Please allow us to assist you in selecting suitable services 
for this special time. We recommend that you check with 
your physician first. 

Reservations
Advanced booking is highly recommended to ensure 
preferred times are available, particularly if you choose 
to enjoy multiple bookings during your stay. The spa 
provides walk-in bookings based on availability. To make a 
reservation from your guest room, call the spa reception on 
4407 (Ladies’ Spa) or 4408 (Gentlemen’s Spa).

Minimum Age
The minimum age for spa treatments and use of the pool & 
fitness area is 16 years. 

Gift Certificates
Our gift certificates make a wonderful present for any 
special occasion. Please call or personally enquire at the 
spa reception for details and purchase.

Lateness & Cancellation Policy
Please be aware that your late arrival may result in a 
reduction of treatment time as courtesy to our next guest. 
We kindly ask our guests to give a minimum of 12 hours’ 
notice for cancellations. With fewer than 6 hours’ notice, 
you will be charged the full price of your treatment.

Hours of Operation
Spa is open from 9 am to 9 pm daily.
Fitness is open 24 hours daily.
Swimming pool has scheduled opening hours that vary- 
please contact reception for the correct times







اللوائح

يتميز السبا بأجواء هادئة لينعم الضيوف باالسترخاء. الرجاء التزام الهدوء واحترام خصوصية الضيوف اآلخرين. الرجاء عدم استخدام الهواتف احملمولة والكاميرات. من 

املستحسن ترك األشياء الثمينة في اخلزانات اآلمنة. السبا غير مسؤول عن فقدان اي اشياء ثمينة.

الظروف الصحية
يرجى اعالمنا عن اي ظروف صحية, حساسية أو اي اصابات ميكن ان تؤثر على 

العالج اخلاص بك او استخدام مرافق السبا.

جتربة املنتجع الصحي
لتحقيق االستفادة القصوى من التجربة ودعم فوائد العالج اخلاص بك, من املستحسن 

وصولك قبل ١٥ دقيقة من املوعد املقرر. حرصا على راحتك, سنقدم لك املناشف, 

النعال, وقبعات االستحمام وجميع وسائل الراحة الالزمة استخدامها اثناء زيارتك. 

غرفة االسترخاء
مع استمرار العالج اخلاص بك, نحن ندعوك للراحة في غرف االسترخاء لدينا والبقاء 

طويال كما تشاء.

احلمل
يرجى اعالمنا والسماح لنا باختيار اخلدمات املناسبة لهذه املناسبة اخلاصة, الرجاء 

استشارة طبيبك اوال.

احلجز
ينصح باحلجز املتقدم لضمان توفر اوقات افضل, ال سيما اذا اردت االستمتاع بعدة 

حجوزات اثناء اقامتك. من اجل اجراء احلجز من غرفة الضيف الرجاء االتصال على 

االستقبال :

قسم النساء :  ٤٤٠٧

الرجال :  ٤٤٠٨

 احلد األدنى للعمر
احلد األدنى للعمر الستخدام عالجات السبا ومنطقة حمام السباحة و اللياقة البدنية 

هو ١٦ سنة .

الشهادات
تشكل الشهادات لدينا هدية رائعة ألي مناسبة خاصة. يرجى االتصال او االستفسار 

شخصيا في استقبال السبا للمزيد من التفاصيل.

سياسة التأخير وااللغاء
يرجى العلم بأن تأخر وصولك قد يقلل من وقت العالج على سبيل املجاملة للضيف 

القادم. نطلب من ضيوفنا اعطاء مهلة التقل عن ١٢ ساعة اللغاء املواعيد مع 

إشعار أقل من ٦ ساعات، سوف يتم حتصيل الثمن الكامل من العالج.

ساعات العمل
النادي الصحي : مفتوح من الساعة ٩ صباحا الى الساعة ٩ مساء يوميا 

النادي الرياضي مفتوح ٢٤ ساعة يوميا

 اوقات حمام السباحة مختلفة. الرجاء االتصال باالستقبال لالستفسار عن االوقات.





اليدين والقدمني

سعودي  ريالدقيقة

٦٠٢٢٥سبا منكير

٢٧٥ ٧٥سبا بدكير

٤٥٢٠٠منكير الرجل

٦٠٢٥٠بدكير الرجل

١٠٥ ٣٠منكير اكسبرس

٤٥١٤٥بدكير اكسبرس

٧٥ تغيير طالء األظافر

٦٥طالء األظافر اجلل

ازالة الشعر 

سعودي  ريالدقيقة

١٣٠ ٣٠الوجه

٤٥ ١٥الشفة العليا او الذقن

٦٠ ١٥االبطني

١٠٠ ٣٠نصف الساق

٢٠٠ ٤٥ساق كامله

٨٠ ١٥نصف الذراع

١١٠ ٣٠ذراع كامله

٧٥ ١٥خط البكيني

١٢٥ ٣٠بكيني كامل

٤٥١٥٠الظهر او الصدر

العيون

سعودي  ريالدقيقة

١٥٥٠شكل احلاجبني

١٥٧٥صبغ احلواجب

١٥٩٠صبغ الرموش

٣٠١٥٠صبغ احلواجب والرموش



احلمام 

احلمام التقليدي 
يتكون هذا العالج التقليدي من تطهير كامل للجسم باستخدام قفاز, الليفه املغربية 

و الصابون األسود املغربي, ثم تطبيق تقنية الغسول. هذا العالج ينشط ويجعل 

البشرة ناعمة كاحلرير. 

٦٠ دقيقة     ٥٠٠ ريال سعودي

مع اضافة عالج الشعر     + ١٠٠ ريال سعودي 

احلمام امللكي
يجمع احلمام التقليدي مع تدليك اجلسم بالكامل من الرأس الى أخمص القدمني. 

١٢٠ دقيقة     ٨٥٠ ريال سعودي

مع اضافة عالج الشعر     + ١٠٠ ريال سعودي



عناية اجلسم االضافية

التخسيس 
هذه التقنية الفريدة من نوعها , هي تقنية تخسيس قوية , بحيث جلسة واحدة ميكن 

ان تؤدي الى تقليل الوزن من غير جهد او ألم . هذه الطريقة تزيل الدهون بنجاح من 

مناطق معينة في اجلسم : مثل الفخذين و االرداف و البطن.

لهذه التجربة تأثير سريع و حقيقي مع فقدان للوزن.

٧٥ دقيقة     ٦٢٥ ريال سعودي

دورة من ٨ جلسات     ٤٣٧٥ ريال سعودي 

شد البشرة 
لصقل وشد اجلسم. وحتفيز التصريف اللمفاوي والدورة الدموية. تدليك التخسيس 

احلصىري يساعد على تنشيط الدورة الدموية وحتلل الدهون مع الزجنبيل والكافيني. 

تنتهي هذه التجربة بكمادات باردة متعددة الفيتامينات لشد اجللد وجعله اكثر 

اشراقا. 

٧٥ دقيقة     ٦٢٥ ريال سعودي

عناية اجلسم  

الربيع : تقشير وازالة السموم  
يستخدم في هذا التقشير الفاخر زيت الزجنبيل العضوي للحصول على بشرة اكثر 

سالسة ذات مظهر متألق, يليه ترطيب كامل للجسم بزبدة الشيا الستكمال العالج.  

٤٥ دقيقة     ٤٠٠ ريال سعودي 

الصيف : توازن  
يجمع بني العالج والترطيب املوجودة في نبات الصبار مع العناصر املغذية في 

الطحالب وخصائص الالفندر للتبريد. يشمل تدليك فاخر لفروة الرأس والعنق.  

٤٥ دقيقة     ٤٠٠  ريال سعودي 

اخلريف: استرخاء 
استنشق الهدوء والتوازن من الالفندر البري في هذه التجربة املهدئة و املجددة 

للنشاط. 

٤٥ دقيقة     ٤٠٠  ريال سعودي 

الشتاء : تنظيف و تقشير 
تقشير غني باالعشاب و برائحة البابوجن مع احلبوب اللطيفة لتقشير و إزالة اخلاليا 

امليته. تدليك بالليفة لتنشيط الدورة الدموية . 

٤٥ دقيقة     ٤٠٠  ريال سعودي 

جميع الفصول
اجمع بني اختيارك من الربيع و الصيف او اخلريف والشتاء مع ٥٠ دقيقة من 

املساجات املوسمية. 

١٠٥ دقيقة     ٧٧٥ ريال سعودي 





عالج شد الوجه

مقاوم الشيخوخة النهائي :
هذا العالج االستثنائي يصحح عالمات الشيخوخة و يحقق اطاللة وجه مشرقة و 

شابة .

الشكر في هذا يعود للكافيار املضاد للشيخوخة .

نة , صحية و مشعة . في هذا العالج النتائج تكون فورية, جتعل البشرة ليِّ

دورة كاملة تضمن تنشيط قوي للبشرة .

رائع كعالج قبل حدث مفاجئ لتأثير الشد الفوري للبشرة .

٩٠ دقيقة :     ٨٢٠ ريال سعودي

دورة من ٨ جلسات :     ٥٧٤٠ ريال سعودي 

لرجل :
توقف للحظة و انغمس في جتربة عالج الوجه املصمم خصيصا للرجال .

استمتع بهذه التجربة املنعشة حيث يتم تنظيف البشرة بعمق , تقشيرها و تغذيتها .

٦٠ دقيقة     ٤٧٥ سعودي ريال 

انعاش العني  
هذا العالج املخصص ملنطقة العني يجمع بني التدليك الذي يحفز على اطالق السوائل 

املنحبسة للحد من االنتفاخ و املكونات املرطبة التي تقلل من الهاالت السوداء وتنمع 

من عالمات الشيخوخة.   

٣٠ دقيقة       ٣٠٠ ريال سعودي  

السريع  
هذا العالج مناسب جلميع انواع البشرة. يتم تنظيف البشرة بعمق, تقشيرها وتغذيتها 

مما يجعلها نظيفة ورطبة. مثالي الضافته لتدليك او اي عالج آخر.  

٣٠ دقيقة     ٣٠٠ ريال سعودي  



للوجه  

وجه الربيع : مزيل السموم 
هَذا العالج غني باالكسجني , مقاوم و مضاد لشيخوخة .

يستند على خصائص التوت الغنية بالفيتامني و اخلاليا النباتية لتحصني و جتديد 

البشرة .

٦٠ دقيقة    ٥٢٥ ريال سعودي 

وجه الصيف : توازن 
عالج بعد حمام الشمس , يغذي و يرطب البشرة بعد ان كانت اكثر عرضة للعوامل 

البيئية و الشمس .

يشتمل على قناع للبشرة مكون من خصائص اخلزامى و الصبار حلماية البشرة عند 

تهدئة االحمرار . 

٦٠ دقيقة     ٤٧٥ ريال سعودي.  

وجه اخلريف : استرخاء 
اعادة التواصل مع الطبيعة و النفس .

هذا العالج الفاخرالذي يجمع بني طريقة العناية بالبشرة احلديثة و فن الروائح القدمي 

للحصول على بشرة جميلة تدوم اطول .

٦٠ دقيقة     ٤٧٥ ريال سعودي   

وجه الشتاء : نشاط 
هذا العالج نتائجه مخصصة و موجهة ملخاطبة البشرة, لتصحيح و عالج معني 

لتركيبة البشرة , يشمل :

 اثار البقع الداكنة و السوداء و االحتقان بالوجه , خطوط الوجه الدقيقة و عالمات 

الشيخوخة املبكرة .

٦٠ / ٩٠ دقيقة     ٥٢٥ / ٧٧٥  ريال سعودي



املساجات اإلضافية   

التقليدي   
هذا التدليك مخصص لالسترخاء و التخلص من التوتر في العقل واجلسم.  

٦٠/  ٩٠ دقيقة     ٤٥٠ / ٦٥٠ ريال سعودي 

االنسجة العميقة   
هذا التدليك مخصص للتخلص من حمض الالكتيك الزائد وجتديد نشاط العضالت 

املرهقة, مع االهتمام اخلاص بالساقني والظهر.  
٦٠/  ٩٠ دقيقة     ٤٥٠ / ٦٥٠ ريال سعودي 

احلجر الساخن  
يوفر هذا العالج الطبيعي االسترخاء العميق للجسم. احلجارة احلارة تخفف الم 

العضالت و تتخلص من تصلب املفاصل. يعالج هذا التدليك االنسجة العميقة على 

نحو اكثر فعالية.  

٦٠/  ٩٠ دقيقة     ٤٨٠ / ٦٨٠ ريال سعودي 

انعاش الساق  
تدليك يهدف لتخفيف تعب الساقني وراحة الكاحلني.  

٣٠ دقيقة     ٢٥٠ ريال سعودي 

الظهر, الرقبة والكتف  
تدليك يهدف ويركز على التخلص من التعب و التوتر في الرقبة والكتف والظهر.  

٣٠ دقيقة     ٢٥٠ ريال سعودي 

الرأس والرقبة  
االسترخاء الى اعلى درجة. يتخلص هذا التدليك من نقاط التوتر في فروة الراس 

والرقبة, خاصة بالنسبة للتعب واالرهاق او التوتر والصداع الشديد.  
٣٠ دقيقة     ٢٥٠ ريال سعودي 

القدم  
هذا التدليك مثالي بعد يوم من االنشطة الرياضية املكثفة, املشي ملسافات طويلة او 

السفر يهدف الى تهدئة و زيادة تدفق الدم.  

٣٠ دقيقة     ٢٥٠ ريال سعودي 



العالج النهائي

انتعش في اخلبر
كميناء اخلبر الصاخب, حياتنا أحيانا تصبح صارمة ومزدحمة. هذا العالج املنعش 

للحواس من الرأس الى اخمص القدم, مثالي لتهدئة العقل واجلسم. يتم اختيار 

الشمع بعناية و استعماله ساخنا في تدليك اجلسم. يليها يتم استخدام زيوت عطرية 

مخصصة للوجه مثالية لتجديد البشرة.  

١٢٠ دقيقة     ٨٥٠  ريال سعودي

املساجات املوسمية

الربيع في خطوة : إزالة السموم
مساج لتقوية املناعة والقضاء على السموم في اجلسم. هذا العالج يبدأ باستخدام 

فرشاة جافة للجسم تهدف الى التخلص من اإلرهاق.   

٦٠/  ٩٠ دقيقة     ٤٥٠ / ٦٥٠ ريال سعودي 

نعيم الصيف: توازن   
مساج التوازن يساعد على التخلص من القلق. يتم استخدام الصبار, الفيتامينات 

املستخلصة من البحر, املعادن و األحجار على الوجه واجلسم للشعور باالنتعاش و 

االسترخاء.   

٦٠/  ٩٠ دقيقة     ٤٥٠ / ٦٥٠ ريال سعودي  

 استرخاء اخلريف: راحة   
هذا املساج العطري يعمل على حتقيق مستويات عميقة من االسترخاء, ويشمل 

تدليك الرأس العالجي الذي يعمل على نقاط الضغط في الرأس لتخفيف عالمات 

االجهاد وملساعدتك على االسترخاء.   

٦٠/  ٩٠ دقيقة     ٤٥٠ / ٦٥٠ ريال سعودي 

الشتاء الدافئ: نشاط وحيوية   
هذا املساج الكالسيكي ينشط ويغذي االنسجة العميقة والذي صمم خصيصا للتركيز 

على املفاصل والتصلبات في اجلسم. ويشمل هذا العالج على مرهم دافئ للقدمني.   

٦٠/  ٩٠ دقيقة     ٤٥٠ / ٦٥٠ ريال سعودي 



سبا املوسمي

كمبينسكي ذا سبا هي رحلة مستوحاة

من دورة الفصول األوروبية.

إعتمادا على حكمة الطبيعة االساسية,

العالجات لدينا تستعيد التوازن الطبيعي للجسم.



فندق كمبينسكي العثمان اخلبر

طريق امللك سعود

اخلبر ٣١٩٥٢

اململكة العربية السعودية

قسم الرجال  ت: ٠٠٩٦٦١٣٨٢٩٤٤٠٨

قسم النساء  ت: ٠٠٩٦٦١٣٨٢٩٤٤٠٧

ف: ٠٠٩٦٦١٣٨٢٩٤٠٠٠

e spa.alkhobar@kempinski.com

www.kempinski.com/al-khobar

Exclusive to Resense Spa S.A.  |  www.resensespas.com



عربى




