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Anjana Spa, Leave Your World Behind…

Welcome to refreshingly different spa world: one that feels 
contemporary, pure and relaxed. Our philosophy, “water 
without borders” stems from ancient Sanskrit origins. Yet, 
our reach is a global one that extends through far and exotic 
locations of the world. Discover your path to balanced 
lifestyle reconnect with yourself, others, and the new world 
around you.

Within this spectacular palace, awaits the best-kept secret 
of Rixos Gulf Doha hotel, Anjana Spa. Begin a journey of 
well-being which combines the ancient healing philosophies 
with unique and luxurious therapies. Following your private 
consultation, Anjana Spa will offer a layered approach that 
unites a pioneering spirit with treatments that go beyond 
ordinary.

The elixirs and oils all use the finest and freshest ingredients, 
nutrients-rich and luxuriously aromatherapy. Using traditional 
beauty essences such as sandalwood, jasmine, eucalyptus, 
lavender, oud, lemongrass, all treatments are designed to 
deliver radiance, relaxation, and a sense of well-being.

Step into the world of Anjana Spa at Rixos Gulf Doha Hotel and 
experience untold luxury in surrounding of mystical allure.

أنجانا سبا، عالم آخر...

و  النقاء  و  بالعصرية  يتميز  عالم   الرفاهية:  من  آخر  عالم  في  بك  أهاًل 
االسترخاء. »مياه بال حدود« هي فلسفتنا النابعة من أصول سنسكريتية 
قديمة. إال أن خدمات أنجانا سبا تتميز ببعد عالمي وتمتد لتشمل عالجات 
نحو  طريقك  إبدأ  العالم.  حول  من  ساحرة  و  بعيدة  مدن  من  مستوحاة 

نمط حياة متوازن وجّدد تواصلك مع نفسك و العالم من حولك.

يسطع فندق ريكسوس الخليج الدوحة بجوهرة فريدة: أنجانا سبا حيث 
الرفاهية االستثنائية تجمع بين مفاهيم الشفاء التقليدية القديمة و أفخر 
سبا  أنانجا  لك  سيقدم  خاصة،  استشارة  إجراء  بعد  الفريدة.  العالجات 

خطة عالجية متعددة المراحل تتميز بكونها مبتكرة و فريدة من نوعها.

و  الزيوت  و  المنتجات  أنواع  أجود  استخدام  على  سبا  أنجانا  في  نعتمد 
أفخرها، و نحرص على أن تكون غنية بالعناصر الغذائية و العطور العالجية. 
تم تصميم جميع العالجات بغرض توفير اإلشراقة و االسترخاء و الشعور 
بالرفاهية، وهي ترتكز على استخدام خالصات الجمال التقليدية مثل خشب 

الصندل و الياسمين و الكينا و الخزامى و العود و عشب الليمون.

اكتسف عالم آخر من الرفاهية الساحرة في أنجانا سبا – فندق ريكسوس 
الخليج الدوحة.



Signature
Experiences
Indulge yourself with our unique rituals 
that will refresh your mind, body and  
spirit and gently whisk you away on a 
journey of lasting impressions.

المصممة  الفريدة  بعالجاتنا  نفسك  دلل 
التي  و  الروح  و  الجسم  و  بالعقل  للعناية 

تحملك برفق بعيدًا في رحلة لن تنساها.



Mediterranean Journey
120 minutes | QAR 1500

Qatari Indulgence
150 minutes | QAR 1800

Asian Wellness
120 minutes | QAR 1500

Stimulates your senses with any of our Anjana massage therapies and 
complete your journey with our deep facial cleansing. This treatment is 
designed to create the ultimate relaxing experience.

A blissful experience to promote a natural balance that begins with an 
invigorating scrub and hydration cocoon, followed by Anjana Signature 
Massage and an Anjana customized facial.

An indulgent spa experience using traditional and healing rituals that 
begins with ear candling which acts as a catalyst to clear nerve endings 
and promotes healing. The journey continues with our own unique Anjana 
Signature Massage and finishing with a therapeutic foot pounding massage 
using herbal poultice to balance and boost the body’s immune system.

رحلة البحر المتوسط
120 دقيقة | 1,500 ر. ق.

دالل قطري
150 دقيقة | 1,800 ر. ق.

رفاهية آسيوية
120 دقيقة | 1,500 ر. ق.

حّفز حواسك واختر أي من عالجات مساج أنجانا ثم استمتع بتنظيف عميق للوجه. تم 
تصميم هذا العالج لتوفير تجربة استرخاء شاملة.

تجربة مميزة لتعزيز التوازن الطبيعي الذي يبدأ بالتقشير المنشط للبشرة ثم الترطيب 
من خالل اللفائف، يليه مساج  مميز من أنجانا و عالج أنجانا المخصص للوجه.

تجربة سبا ممتعة تتضمن عالجات تقليدية وشفائية تبدأ بتشميع األذن الذي يعمل 
كمحفز لتنظيف أطراف األعصاب وتعزيز الشفاء، يلي هذا العالج مساج أنجانا المميز 
الخاص بنا ومساج عالجي للقدم باستخدام كّمادات األعشاب لتحقيق التوازن وتعزيز 

نظام المناعة في الجسم.

*Prices are in Qatari Riyalsاألسعار بالريال القطري *



Anjana
Therapies
Using traditional Turkish inspired techniques 
combined with authentic remedies, Anjana 
Spa offers rejuvenating massages from 
healing traditions around the world.

يقدم عالج أنجانا سبا مساج مجاني مستوحى 
من تقاليد الشفاء العالمية باستخدام تقنيات 

تقليدية تركية، إلى جانب العالجات األصلية. 



Anjana Signature Massage
60/90 minutes | QAR 750/850

Stress Relief
60/90 minutes | QAR 700/800

Oriental Reviver
60/90 minutes | QAR 750/85

La Stone
90 minutes | QAR 850

Reawaken your senses by kneading and mobilization 
techniques to ease tightness and lift connective tissue to bring 
back balance and agility deal for those who indulge in intense 
physical activity or anyone suffering from muscular tension in an 
urban environment.

Asian and western massage techniques stimulating blood 
circulation and soothing tensed muscles. Designed mainly for 
relaxation, the techniques are delivered mostly with medium 
pressure.

This distinctive combination of slow sustained acupressure and 
stretching routines increase flexibility and improves the flow of 
energy.  An oil free massage is done with guests that are fully 
clothed.

The stones elicit physical and mental relaxation and healing and 
a spiritual connection to the earth energy. The placement of 
stones rebalances the energy and neutralize the ill effects of the 
toxic frequencies we live with every day.

مساج أنجانا المميز
60/90 دقيقة | 750/850 ريال قطري

تخفيف التوتر
60/90 دقيقة | 700/800 ر. ق.

انتعاش على الطريقة الشرقية
60/90 دقيقة | 750/850 ر. ق.

ال ستون
90 دقيقة | 850 ر. ق. 

وتعزيز  التشنجات  لتخفيف  والتعبئة  االضغط  تقنيات  مع  حواسك  دلل 
لألشخاص  الحركة  وخفة  التوازن  إستعادة  بهدف  المترابطة  األنسجة 

الذين يبذلون مجهود بدني مكثف أو يعانون من التوتر العضلي.

الدموية  الدورة  تحفيز  على  والغربية  اآلسيوية  المساج  أساليب  تساعد 
عبر  التقنيات  هذه  تطبيق  يتم  ما  غالبًا  العضالت.  تشنج  من  والتخفيف 

الضغط المعتدل، خصوصًا أنها مصممة لالسترخاء بشكل أساسي.

تقوم هذه التقنية على العالج البطيء والمساج، إضافة إلى تمارين التمدد 
التي تزيد من المرونة وتحسن تدفق الطاقة.

بمالبسه  االحتفاظ  مع  الزيت  من  خال  لتدليك  الضيف  يخضع  بعدها، 
كاملة.

واالتصال  والشفاء  والعقلي  الجسدي  االسترخاء  على  الحجارة  تساعد 
في  توازن  تحقيق  في  الحجارة  وضعية  تساهم  األرضية.  بالطاقة  الروحي 
الطاقة والقضاء على اآلثار السلبية للترددات السامة التي نعيشها كل يوم.

*Prices are in Qatari Riyalsاألسعار بالريال القطري *



Sound to Serenity
90 minutes | QAR 800

Herbal Compress Muscle Release
90 minutes| QAR 850

Anjana Reflexology
60 minutes | QAR 650

The Dou
60/90 minutes | QAR 1,200/ 1,500

Pre - Natal Massage
60 minutes | QAR 750

The humming and drumming of singing bowls, influenced 
by certain rhythms, sounds and vibrations, helps the body 
to recover from a wide variety of ailments. Throughout the 
treatment, your therapist continues to use healing sounds of 
singing bowls to heighten the results.

This therapeutic treatment begins with heated herbal packs 
to warm your muscles. This method detoxifies and alleviates 
muscular aches and pains. The therapist works gently and 
firmly especially to the muscles of the leg, neck and shoulders.

Long strokes, together with acupressure massage on specific 
healing points on legs and feet, work to improve blood circulation 
and relive fatigue. This centuries-old treatment allows vitality to 
trickle throughout the body with long lasting benefits.

Couples can relax and enjoy massage together in our couple’s 
room. Our spa concierge will consult you both to help you each 
select one of our Anjana Massages.

An essential massage designed to care for pregnant women. 
As you lie on your side supported by a body pillow, gentle deep-
tissue massage technique and stretches knead away tension 
and fatigue. Anyone with difficulty lying face down may also 
enjoy the benefits of this side-lying massage.

كمادات األعشاب
90 دقيقة | 850 ر. ق.

عالج الساقين والقدمين من أنجانا
60 دقيقة | 650 ر. ق.

العالج الثنائي
60/90 دقيقة | 1,200 / 1,500 ر. ق.

صوت الصفاء
90 دقيقة | 800 ر. ق.

عضالتك  لتدفئة  ساخنة  أعشاب  كمادات  وضع  على  العالج  هذا  يقوم 
وحزم  بلطف  المعالج  يعمل  العضلية.  اآلالم  وتخفف  السموم  لتزيل 

خاصة على عضالت الساق والرقبة والكتفين.

ترتكز هذه التقنية على القيام بضربات طويلة، مع تدليك باليدين على نقاط 
الدورة  تحسين  في  يساهم  ما  والقدمين،  الساقين  في  محددة  شفاء 
من  قرون  مدى  على  العالج  هذا  استخدام  تم  التعب.  وتخفيف  الدموية 

الزمن، وهو يتيح مّد جميع أنحاء الجسم بفوائد طويلة األمد.

في  مًعا  بالتدليك  واالستمتاع  االسترخاء  للزوجين  العالج  هذا  يتيح 
باستشارتهما  لدينا  االستقبال  موظف  ويقوم  لهما.  مخصصة  غرفة 

لمساعدتهما في اختيار واحدة من جلسات تدليك أنجانا.

ازات  واهتز وأصوات  بإيقاعات  تتأثر  التي  الموسيقى،  وتيرة  تساعد 
حيث  األمراض،  من  متنوعة  مجموعة  من  الجسد  شفاء  على  معينة، 
المعالجة  األصوات  استخدام  العالج،  فترة  طوال  المعالج،  يواصل 

النتائج. أجل تحقيق أفضل  األوعية من  الصادرة عن عدد من 

مساج الحوامل
60 دقيقة | 750 ر. ق.

التدليك  تقنية  على  يقوم  وهو  الحوامل.  بالنساء  للعناية  مصمم  مساج 
اللطيف لألنسجة العميقة للتخلص من التوتر واإلرهاق، في حين تستلقي 
المرأة الحامل على جانبها معززة بوسادة للجسم. يمكن ألي شخص يواجه 

صعوبة في االستلقاء على بطنه االستمتاع بفوائد هذا التدليك.

*Prices are in Qatari Riyalsاألسعار بالريال القطري *



Hammam 
Rituals
Treat yourself to ancient tradition at its 
best with a selection of unique Turkish 
and Moroccan Hammam experiences 
at Anjana Spa.

مع  القديمة  التقاليد  بأفضل  نفسك  دلل 
التركي  الحمام  تجارب  من  مختارة  مجموعة 

والمغربي الفريدة من نوعها في أنجانا سبا.



Ultimate Hammam Ritual
120 minutes | QAR 1,500

Turkish Ritual
60 minutes | QAR 800

Morrocan Ritual
60 minutes | QAR 800

A tradition that spread across the Middle East countries, 
cleanse the body with a traditional black olive soap and allows 
its aroma to clear your senses. A vigorous exfoliation using 
hammam mitts to stimulate a healthy glow to your skin whilst a 
soothing body mask nourishes and regenerates your skin. Feel 
cleanse from inside out and retreat for hair and scalp treatment 
in addition to a pampering full body relaxing massage.

This tradition experience starts with a deeply cleansing and 
revitalizing body scrub, followed by a full body foam wash. 
The ritual completes with the application of a moisturizing 
body mask.

An age-old traditional cleansing ritual and popular known as 
Maghrebi is done to clean, whiten and soften the skin. It also 
helps to relax the tired nerves and muscles while improving 
blood circulation. Deep scrubbing and body mas using 
ghassoul clay to nourish and rehydrate skin. Recommended 
for reducing skin fatigue.

عالجات الحمام األصيلة
120 دقيقة | 1,400 ر. ق.

العالج التركي
60 دقيقة | 750 ر. ق.

الحمام المغربي
60 دقيقة | 750 ر. ق.

على  األوسط،  الشرق  دول  في  منتشر  تقليد  وهو  الحمام،  هذا  يقوم 
لرائحته  ويسمح  التقليدي  األسود  الزيتون  بصابون  الجسم  تنظيف 
بتنقية الحواس. وهو يتضمن تقشيرًا قويًا باستخدام قفازات الحمام 
المهدئ  الجسم  قناع  يغذي  بينما  لبشرتك  الصحية  االشراقة  لتحفيز 
بشرتك ويجددها. تمّتع بالنظافة من الداخل إلى الخارج واستمتع بعالج 

الشعر وفروة الرأس باإلضافة إلى مساج مريح لكامل الجسم.

تبدأ هذه التجربة التقليدية بتنظيف عميق وتنشيط للجسم، يليها غسل 
كامل الجسم بالرغوة. وتكتمل الطقوس بوضع قناع مرطب للجسم.

حيث  مغربي  بالحمام  ُيعرف  وشائع  قديم  تقليدي  تنظيف  على  يرتكز 
يتم تنظيف البشرة وتبييضها وتنعيمها. يساعد هذا العالج على إراحة 
األعصاب والعضالت المتعبة مع تحسين الدورة الدموية. يتم خالل هذا 
الحمام تقشيرعميق للبشرة مع عالج الجسم باستخدام طين غسول 

لتغذية البشرة وترطيبها. يوصى به للحد من التفاعالت الجلدية.

*Prices are in Qatari Riyalsاألسعار بالريال القطري *



Body
Brilliance
From cleansing to detoxifying the body 
with scrubs and wraps that caters to 
your specific needs and transports 
you to a state of peace and calm.

إزالة  إلى  التنظيف  من  عدة  عالجات  تشمل 
التقشير  باستخدام  الجسم  من  السموم 
واللفائف التي تلبي احتياجاتك الخاصة وتشعرك 

بالهدوء والسكينة.



Detoxifying Scrub
30 minutes | QAR 500

Nourishing Swathe
30 minutes | QAR 500

Polish & Swathe
60 minutes | QAR 850

Intensive exfoliation deep cleanses and retextures for a 
body that is super soft, supple and smooth, so skin will 
work fresher and more toned. 

   • Detoxifying - Dead Sea Salt Scrub 
   • Brightening - Sugar Honey Scrub with Argan
   • Slimming - Seaweed Silhouette Green Tea Scrub 

Our luxurious wrap combines the healing and moisturizing 
properties to strengthen and nourish the skin:
   • Cellulite Reduction - Dead Sea Mud
   • Anti-ageing - Turmeric Mask 
   • Hydration - Sun Soother Wrap 

Book a body scrub and wrap of your choice to enjoy a head 
massage while you were cocooned to balance and promote 
relaxation. 

مقشر إلزالة السموم
30 دقيقة | 500 ر. ق.

كمادات مغذية
30 دقيقة | 500 ر. ق.

الكمادات و اإلشراقة
60 دقيقة | 850 ر. ق.

الملمس  وإضفاء  العميق  التنظيف  على  المكثف  التقشير  يعمل 
الناعم، ما يتيح الحصول على بشرة أكثر انتعاشًا ورطوبة.

        • إزالة السموم- مقشر ملح البحر الميت 
        • تفتيح البشرة - مقشر السكر والعسل بزيت األرغان 

        •التنحيف - مقشر األعشاب البحرية بالشاي األخضر 

وتغذية  لتقوية  والترطيب  الشفاء  خصائص  الفاخرة  كماداتنا  تجمع 
البشرة:

        • عالج للسيلوليت: طين البحر الميت 
        • مضاد للشيخوخة : قناع الكركم 

        • الترطيب : كمادة الحد من آثار الشمس

يمكنك اختيار مقشر للجسم و أي نوع من الكمادات لالستمتاع بمساج 
الرأس أثناء االسترخاء وتحقيق التوازن وتعزيز الراحة. 

*Prices are in Qatari Riyalsاألسعار بالريال القطري *



Facial
Experiences
Our facial experiences feature the finest 
products from Biologique Recherche. 
Their methodology is based on nearly 
forty years of experience using innovative 
products and meticulous protocols.

إزالة  إلى  التنظيف  من  عدة  عالجات  تشمل 
التقشير  باستخدام  الجسم  من  السموم 
واللفائف التي تلبي احتياجاتك الخاصة وتشعرك 

بالهدوء والسكينة.



Sultan’s Facial
60 minutes | QAR 800

Deep Cleansing Facial
60 minutes | QAR 800

Power Hydrator
60 minutes | QAR 800

Anti-Aging Expert
60 minutes | QAR 800

Brightening Facial
60 minutes | QAR 800

A deeply cleansing treatment to restore clarity to congested 
skin. The result is immediate, pores are cleansed, and excess 
sebum is absorbed. This treatment is the foundation of 
glowing, flawless, vibrant skin.

A treatment to detoxify and stimulate the epidermis, and 
reoxygenate the skin tissue for dull skin instants that are 
choked by urban pollution. The complexion gains an incredible 
glow, skin is more luminous and bursting with radiance.

A reconditioning treatment that tones the epidermis, suitable 
for dry, dehydrated, sensitive skin. The skin of your face, and 
neck décolleté is drained, smoothed, and toned.

An exfoliating and lifting treatment combined with massage 
techniques for mature skin. Skin is smoothed, toned, and refined.

An exfoliating, revitalizing treatment for wrinkled, dull, and 
thick skin with a hyper pigmentation. Leaves skin, even, 
smooth, and radiant.

عالج سلطان للوجه
60 دقيقة | 800 ر. ق.

تنظيف عميق للوجه
60 دقيقة | 800 ر. ق.

مرطب الطاقة
60 دقيقة | 800 ر. ق.

مكافحة الشيخوخة
60 دقيقة | 800 ر. ق.

عالج تفتيح الوجه
60 دقيقة | 800 ر. ق. 

الحصول  المتعبة. ويتم  البشرة  إنه عالج منظف عميق الستعادة صفاء 
على نتائج فورية، بعد تنظيف المسام وامتصاص الدهون الزائدة. ُيعتبر هذا 
العالج أساسيًا للبشرة المتوهجة لتصبح خالية من العيوب ونابضة بالحياة.

تزويد  وإعادة  البشرة  وتنشيط  السموم  إزالة  على  العالج  هذا  يرتكز 
األنسجة باألوكسيجين ألنواع البشرة الباهتة التي تتراكم عليها آثار التلوث 

لتكتسب البشرة إشراقة مبهرة بحيث تزداد لمعانًا وحيوية.

مناسبًا  ُيعتبر  وهو  البشرة،  لون  توحيد  على  المجدد  العالج  هذا  يعمل 
للبشرة الحساسة والجافة. يتم من خاللها تلطيف بشرة الوجه والرقبة 

وتنعيمها وتوحيد لونها.

يساهم هذا العالج في تقشير وشد البشرة باعتماد تقنيات التدليك الخاصة 
بالبشرة الناضجة. يتم تلطيف بشرة الوجه وتنعيمها وتوحيد لونها.

بتصبغ  المصابة  أو  والسميكة  الباهتة  للبشرة  ومنشط  مقشر  عالج 
مفرط ويتركها متجانسة وناعمة ومتألقة.

*Prices are in Qatari Riyalsاألسعار بالريال القطري *



Express 
Menu
For those with a little less time that 
still seek the ultimate indulgence

الذين  الضيق  الوقت  ألصحاب  مخصص  عالج 
يبحثون عن الرفاهية و االسترخاء.

قائمة العالجات 
السريعة



Fast Face
30 minutes | QAR 450

Booster Masque
30 minutes | QAR 450

Ear Candling
30 minutes | QAR 400

Back, Neck and Shoulder
30 minutes | QAR 400

Hot Oil Scalp Treatment
30 minutes | QAR 400

Herbal Foot Pound
30 minutes | QAR 450

A mini facial treatment suitable for all skin types and those 
with short amount of time. Perfect to add a massage or other 
treatment.

A real radiance booster. This mask is a true complexion 
perfector. The skin is instantly brighter and more even.

A procedure for clearing decongested nose, earwax 
removal, headaches and migraines and hearing problem. 
The movement of smoke through the delicate ear canal also 
obtain pressure relief.

After a long day, travel or stressful business meetings, this is 
a great solution to help you unwind and ensure a peaceful 
night’s sleep.

Coconut oil soothes the scalp and leaves your hair hydrated, 
soft and brilliant. Leave on overnight for extra hydration.

Restore the body’s balance and release aches and reflex with 
this treatment using a fusion of massage techniques and herbal 
poultice on the meridian of the legs and zones of the feet.

عالج سريع للوجه
30 دقيقة | 450 ر. ق.

قناع معزز
30 دقيقة | 450 ر. ق.

تشميع األذن
30 دقيقة | 400 ر. ق.

الظهر والرقبة والكتف
30 دقيقة | 400 ر. ق.

عالج فروة الرأس بالزيت الساخن
30 دقيقة | 400 ر. ق.

عالج القدم باألعشاب
30 دقيقة | 450 ر. ق.

عالج صغير للوجه مناسب لجميع أنواع البشرة لمن ال يملك متسعًا 
من الوقت. مثالي في حال أضيف إلى مساج أو عالج آخر.

للبشرة  الحقيقي  الكمال  هو  القناع  هذا  لالشراقة.  حقيقي  معزز 
لتصبح أكثر إشراقة وأكثر تناسقًا على الفور.

األذن  شمع  وإزالة  األنف  احتقان  إلزالة  تقنية  على  اإلجراء  هذا  يرتكز 
والصداع والصداع النصفي ومشاكل السمع. تؤدي حركة الدخان عبر 

قناة األذن الرقيقة إلى تخفيف الضغط.

ُيعتبر هذا العالج رائعًا بعد يوم طويل من العمل أو السفر أو االجتماعات 
المجهدة لمساعدتك على االسترخاء وضمان نوم هادئ لياًل.

يهدئ زيت جوز الهند فروة الرأس ويترك شعرك رطبًا وناعمًا والمعًا. 
ننصح بتركه طوال الليل على الشعر للحصول على ترطيب إضافي. 

العالج  بهذا  واستمتع  األوجاع  من  وتخلص  الجسم  توازن  استعد 
القائم على استخدام مزيج من تقنيات المساج والكمادات العشبية 

على طول الساقين والقدمين.

*Prices are in Qatari Riyalsاألسعار بالريال القطري *



Finishing 
Touches
Our team of experienced professionals 
eagerly waits to work their magic and 
primp you up, so you exude your inner 
beauty out to the world.

فريق المحترفين لدينا بانتظارك لتقديم أفضل 
الخدمات و العناية بجمالك الداخلي و الخارجي.

اللمسات
األخيرة



Hands & Feet

Waxing

Express Manicure 

Express Pedicure

Basic Foot Spa

Half Arm Wax

Full Arm Wax

Half Leg Wax

Full Leg Wax

Underarm Wax 

45 minutes

45 minutes

45 minutes

45 minutes

60 minutes

45 minutes

60 minutes

45 minutes

450

450

450

450

600

450

600

450

إزالة الشعر بالشمع

شمع نصف ذراع  

شمع ذراع كامل 

شمع نصف ساق

شمع ساق كامل 

شمع تحت اإلبط 

450

600

450

600

450

45 دقيقة  

60 دقيقة 

30 دقيقة  

60 دقيقة

45 دقيقة

األيدي و القدم

عناية سريعة بأظافر اليدين 

عناية سريعة بأظافر القدمين 

سبا أساسي للقدم  

450

450

450

45 دقيقة  

45 دقيقة  

45 دقيقة  

*Prices are in Qatari Riyalsاألسعار بالريال القطري *



SPA
Etiquette
The Spa environment is one of tranquility and relaxation. 
Please respect the quiet and privacy of our guest. 
We kindly request that you refrain from using mobile 
phones and cameras. It is recommended that you leave 
valuables in your guest room safe. Anjana Spa does not 
assume liability for any valuables.

يتميز جو السبا بالهدوء واالسترخاء. يرجى احترام 
هدوء وخصوصية ضيوفنا. نرجو عدم استخدام 
بترك  يوصى  والكاميرات.  المحمولة  الهواتف 
الضيوف  غرفة  خزنة  في  الثمينة  الممتلكات 
مسؤولية  سبا  أنجانا  يتحمل  ال  بك.  الخاصة 

فقدان أي غرض ثمين.

قواعد
السبا



Meeting your Needs

Reservations

Health Concerns

SPA Experience

On your arrival at Anjana Spa, our receptionist will give you a 
health consultation to ensure that you receive treatments that 
suit your needs.

Advanced booking is highly recommended to ensure your 
preferred times and treatments are available. The spa 
provides walk-in reservations based on availability. To make an 
appointment please dial +974 4429 8888.

Please advise us of any health conditions, allergies or injuries 
that could affect your treatment or use of the facilities.

To make the most of your spa experience and support the 
benefits of your treatment, we recommend you arrive 45 minutes 
prior to your scheduled time to enjoy our spa facilities. For your 
convenience the spa will provide towels, slippers and amenities 
required for use during your visit. Throughout your treatment 
session, you will be properly draped for ensured privacy.

Although we do our best to anticipate your needs, we do 
understand that the spa is a very individual experience. Please 
let your therapist know if there is a way that she/he can improve 
your treatment or comfort – massage pressure, extra towel, 
room temperature or sound or lightning levels.

Relaxing & Wet Area

As your treatment continues to benefit both body 

and mind, we invite you to rest and recuperate in our 

comfortable lounges. Lay down to relax and embody 

your experience. A separate male and female facilities.

منطقة االسترخاء و حوض السباحة

بينما تستعد لعالجك  المريحة  للراحة واالسترخاء في صاالتنا  ندعوك 
الذي يهدف إلى إفادة الجسم والعقل على حّد سواء. استلق واسترح 

في تجربة مميزة في مرافق مستقلة للرجال والسيدات.

تلبية احتياجاتك

الحجوزات

تجربة السبا

مشاكل صحية

لضمان  صحية  استشارة  االستقبال  موظف  لك  يقدم  وصولك،  فور 
حصولك على العالجات التي تناسب احتياجاتك.

لديك  المفضلة  العالجات  توفر  لضمان  مسبق  حجز  بإجراء  دومًا  ننصح 
في الوقت المناسب. يمكن أن يوفر السبا حجوزات فورية حسب توفرها. 

لحجز المواعيد، يرجى االتصال على: 974+ 4429 8888

ضيوفنا  ننصح  السبا،  في  تجربتك  من  القصوى  االستفادة  لتحقيق 
السبا.  بمرافق  لالستمتاع  المحدد  الوقت  من  دقيقة   45 قبل  بالوصول 
يوفر السبا المناشف والشباشب ووسائل الراحة الالزمة لالستخدام أثناء 
أثناء  خصوصيتك  لضمان  صحيح  بشكل  تغطيتك  تتم  سوف  زيارتك. 

جلسة العالج الخاصة بك. ألننا ندرك أن تجربة السبا فردية للغاية ، 

فإننا نبذل أقصى جهد دومًا لتلبية احتياجاتك. يرجى إطالع المعالج الخاص 
بك على الطريقة التي يمكنه من خاللها تحسين عالجك أو توفير المزيد 
من الراحة لك، مثل درجة ضغط المساج أو استخدام منشفة إضافية أو 

تغيير درجة حرارة الغرفة أو تعديل مستويات الصوت أو اإلنارة.

يرجى إبالغنا في حال لديك أي حالة صحية أو حساسية أو إصابات قد تؤثر 
على عالجك أو استخدامك للمرافق.



Minimum Age

Lateness & Cancellation

Gift Vouchers

Homecare

Hours of Operation

Children under 16-year old are not permitted in the spa. A 
parent or guardian should accompany teenagers. Smoking is 
not permitted in the spa.

Please be aware that your late arrival may result in time reduction 
of your treatment as a courtesy to our next guest. We kindly ask 
our guest to give a minimum of 4 hours’ notice for cancellation. 
In case of cancelation within less than 4 hours’ notice, you will 
be charged 100% of your treatment.

An ideal gift for spa enthusiast, gift vouchers are available at 
Anjana Spa, Rixos Gulf Hotel, Doha.

To continue your spa regimen at home, all spa products used 
in the treatment are available in our spa boutique, including 
lifestyle items and souvenirs.

Spa Facilities: 8:00 AM – 10:00 PM Daily
Spa Treatments: 10:00 AM – 10:00 PM Daily

الحد األدنى للعمر

التأخير و إلغاء المواعيد

قسائم الهدايا

خدمة منزلية

ساعات العمل

16 عامًا إلى السبا. يجب على أحد  ال ُيسمح بدخول األطفال دون سن 
الوالدين أو الوصي مرافقة المراهقين. 

التدخين ممنوع داخل السبا.

باحترام وقت  التزامًا منا  العالج  التأخير يقلل من وقت  بأن  العلم  يرجى 
الضيف التالي. أما بالنسبة إلى إلغاء المواعيد، فنطلب من ضيفنا إلغاء 
 4 من  أقل  خالل  اإللغاء  حال  في  األقل.  على  ساعات   4 قبل  الموعد 

ساعات، على الضيف تحمل كلفة العالج الكاملة بنسبة 100%.

لعشاق  مثالية  كهدية  سبا،  أنجانا  في  الهدايا  قسائم  من  استفد 
االسترخاء.

لمواصلة روتين السبا واالسترخاء الخاص بك في المنزل، قمنا بتوفير 
جميع المنتجات المستخدمة في العالج في البوتيك الخاص بالسبا، بما 

في ذلك المنتجات الشخصية و الهدايا التذكارية.

م  1 0 : 0 0 – ص  1 0 : 0 0 ميا يو السبا: عالجات 
م  1 0 : 0 0 – ص  8 : 0 0 ميا يو السبا: مرافق 
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