


eforea Spa
MENU

Reconnect with yourself 
& emerge brighter
eforea Spa at Hilton Salwa Beach 
Resort & Villas is a haven like no other. 
Our Essential and Escape journeys 
feature both results oriented and 
locally inspired therapies. Signature to 
eforea are the Journey Enhancements; 
powerful mini treatments that can be 
added to existing services or enjoyed 
by themselves.

Opening Hours 
Daily  
10:00 am to 10:00 pm 

eforea Spa 
Hilton Salwa Beach Resort & Villas 
Salwa Road, towards Bu Samra, Exit 84

phone  +974 4423 6401/2 
www.salwabeachresort.qa

http://www.salwabeachresort.qa


ESSENTIAL
JOURNEY

Aroma Wellbeing Massage
60MIN  QAR550  90MIN  QAR750

This massage combines the elements 
of traditional massage to reduce 
tension, promote relaxation, soothe 
sore muscles, and increase circulation. 
The blend of aromatic essential oils 
and techniques used in this massage 
responds to individual needs.

Deep Tissue
60MIN  QAR600  90MIN  QAR800

A customised and powerful massage 
designed to alleviate stress; ease 
aching muscles and revive the senses. 
The treatment targets individual needs 
and reduce specific stress and muscle 
tensions.

Balinese
60MIN  QAR600  90MIN  QAR800

This traditional Balinese massage 
reawakens the senses and induces a 
complete state of calm, combining 
acupressure and skin rolling with firm 
but smooth massage strokes.



Herbal Poultice Massage
60MIN  QAR700  90MIN  QAR900

A unique therapy with a selection 
of therapeutic herbs. The aroma 
intensifies as the essential oils in the 
contents are released. Benefits include 
reduced muscle pain, inflammation, 
relief of aching joints and increased 
blood circulation and energy.

Reflexology
60MIN  QAR550

This ancient healing method focuses 
on pressure points on the feet to 
restore the flow of energy throughout 
the body, promoting deep relaxation, 
improved circulation, and toxin release 
to enhance healing and balance from 
within, a true sensory delight. (specific 
foot cream required)

Indian Head Massage
60MIN  QAR550

Restoring and balancing the body, 
this holistic massage concentrates on 
shoulders, neck, and head; drawing 
on ancient pressure and manipulation 
techniques to relax and rejuvenate. This 
massage will initiate a healing process 
within the whole body and restore 
natural energy.



ESCAPE 
JOURNEY

Salwa Signature 
Sensation Oriental Ritual
60MIN  QAR650

An exceptional journey inspired by 
ancestral oriental rites, an amber and 
myrrh sensorial escape. Indulge in 
exfoliating clay massage combined 
with traditional Oriental stretching 
techniques.

Hanakasumi Ritual
60MIN  QAR650

A unique journey of Japanese 
inspiration immersed with cherry 
blossom and lotus flower.  This 
exceptional ritual includes a revitalizing 
enzymatic scrub with exfoliating gloves 
and reflexology foot massage.



ENHANCEMENTS

Head & Face
30MIN  QAR400

Find clarity.  
This illuminating experience draws from 
mystical practices of ancient Indian 
massage and powerful Thai therapies.

Shoulder, Neck & Scalp
30MIN  QAR400

Lighten your load.  
This deep relaxation experience draws 
from Chinese acupressure, modern 
science of trigger point therapy 
and traditional methods of Swedish 
massage.

Feet
30MIN  QAR400

Ground yourself.  
This foot and leg experience combines 
the richness of ancient Egyptian 
reflexology with techniques rooted in 
Native American healing.

Targeted Massage
30MIN  QAR400

This massage is tailored to address 
any area of concern and uses the most 
appropriate massage techniques along 
with a personalised body oil tailored to 
your needs.



Salt and Oil Scrub
30MIN  QAR400

This exceptional skin softening 
body exfoliation combines sea salts 
with essential oils to leave your skin 
nourished smooth and supple.

Warming Muscle Reliever
QAR100

An application of warming essential 
balm will immediately help to alleviate 
stress tension and aching muscles 
leaving you feeling relaxed and 
rejuvenated.



HOW TO SPA

Spa Arrival 
It is advisable to arrive at the spa 
reception at least 15 minutes prior to 
your treatment reservation. Please be 
aware that late arrivals will not receive 
an extension for treatments. A full 
charge may be incurred in the process. 

Spa Reservations 
To make a spa appointment for the 
perfect treatment, please contact the 
spa. The minimum age requirement to 
experience our Spa services is 16 years

Spa Consultation / 
Temperature Checks 
Spa reservations will be reconfirmed 24 
hours to a Spa experience. Upon arrival, 
it is mandatory to complete a medical 
questionnaire and a temperature check.  

Spa Relaxation Room
The relaxation room is reserved for 
guests with Spa appointments only.  

Health Conditions
Kindly advise us of any health 
conditions, allergies or injuries, which 
could affect your choice of treatment 
when making your spa reservation. 



Spa Attire
Changing room facilities are limited. 
Disposable underwear is provided 
during spa treatments. 

Spa Facilities
All Spa Facilities must be reserved. It 
is recommended to bring a bathing 
suit for guests who wish to use the 
relaxation pool. Prior reservations 
are required and there is a limited 
availability.  

Spa Etiquette 
The spa environment is one of 
tranquillity and relaxation. Please 
respect the privacy of other guests. 
Mobile phones, cameras and electronic 
devices are not allowed within the spa. 

Spa Tours
Spa tours are subject to availability. 

Pregnancy
During this special time, it is 
recommended to allow the spa team 
recommend suitable treatments. Spa 
treatments are not offered during the 
first 12 weeks of pregnancy but have a 
selected recommendation.



Spa Cancellation Policy
A 24 hour notice is required to change 
or cancel treatments without charge.  

Continue Your Spa Experience 
at Home 
All products used during spa 
treatments are available at the spa 
reception.

Gift Vouchers 
Our vouchers are ideal to gift someone 
special. Vouchers are non refundable 
and must be presented at the time of 
appointment. Pre-booking is required 
for voucher redemption. 



قامئة خدمات 
إيفوريا سبا

أعد التواصل مع نفسك 
واسرتجع إرشاقتك

يُقدم إيفوريا سبا يف هيلتون شاطئ سلوى 
مالذاً ال مثيل له، فهو ميتاز بباقة عالجات 

“أساسية” وأخرى “اسرتخائية” مستوحاة من 
العالجات الرشقية واملحلية، هذا ويشتهر 

مبجموعته “تعزيزية”، وهي عالجات قصرية ذات 
فعالية عالية ميكن إضافتها إىل خدماتك الحالية 

أو االستمتاع بها منفردًة.

ساعات العمل
مفتوح يومياً

من العارشة صباحاً حتى العارشة مساًء

إيفوريا سبا
منتجع وفيالت هيلتون شاطئ سلوى

طريق سلوى، باتجاه أبو سمرة، مخرج ٨٤

هاتف   6401/2 4423 974+
www.salwabeachresort.qa

http://www.salwabeachresort.qa


العالجات األساسية

التدليك بالزيوت العطرية
90 دقيقة  750 ر. ق. 60 دقيقة  550 ر. ق.   

يستخدم هذا العالج عنارص التدليك التقليدية 
ويُعنى بتقليل التوتر وتعزيز االسرتخاء والحد من 

آالم العضالت وتنشيط الدورة الدموية. إن مزيج 
الزيوت العطرية األساسية والتقنيات املستخدمة 

يف هذا التدليك تستجيب الحتياجاتك الفردية.

تدليك األنسجة العميقة “ديب تيشو“
90 دقيقة  800 ر. ق. 60 دقيقة  600 ر. ق.  

تدليك مخصص وقوي مصمم من أجل الحد من 
التوتر. يخفف من آالم العضالت وينعش الحواس. 

يستهدف هذا العالج االحتياجات الفردية ويقلل 
من إجهاد معّي والتشنج العضيل.

تدليك عىل طريقة بايل 
90 دقيقة  800 ر. ق. 60 دقيقة  600 ر. ق.  

هذا التدليك البايل التقليدي يوقظ الحواس 
ويوفر أقىص درجات الراحة والهدوء، ويجمع بي 

العالج باإلبر الصينية وعجن العضالت وفركها مع 
رضبات تدليك قوية ولكن لطيفة.



التدليك بالكّمدات العشبية  
90 دقيقة  900 ر. ق. 60 دقيقة  700 ر. ق.   

عالج فريد من نوعه يضم مجموعة مختارة من 
األعشاب العالجية التي تشتّد رائحتها العطرية 

عندما يتم إطالق الزيوت األساسية. يسمح هذا 
العالج بتخفيف آالم العضالت وااللتهابات والحد 

من آالم املفاصل وتنشيط الدورة الدموية وتعزيز 
الطاقة.

عالج املنعكسات للقدمني   
60 دقيقة  550 ر. ق.  

تركّز طريقة الشفاء القدمية هذه عىل نقاط 
الضغط عىل القدمي الستعادة تدفق الطاقة 

يف جميع أنحاء الجسم وتعزيز االسرتخاء العميق 
وتحسي الدورة الدموية والتنقية من السموم، 

ما يعّزز الشفاء ويحّقق التوازن الداخيل للجسم. 
هذا العالج هو فرحة حسية حقيقية )يتم وضع 

كريم مخصص للقدمي(.

تدليك الرأس عىل الطريقة الهندية    
60 دقيقة  550 ر. ق.  

التدليك األمثل الستعادة توازن الجسم. يركز هذا 
التدليك الشامل عىل الكتفي والرقبة والرأس، 

ويعتمد عىل تقنيات الضغط وحركة األصابع 
القدمية لالسرتخاء وتجديد الشباب. يبعث هذا 
التدليك عىل بدء عملية الشفاء داخل الجسم 

بالكامل واستعادة الطاقة الطبيعية.



العالجات االسرتخائية

الطقس الرشقي من توقيع سلوى     
60 دقيقة  650 ر. ق.  

رحلة استثنائية مستوحاة من طقوس  أسالفنا 
الرشقية، هي تجربة مفعمة باألحاسيس ومالذ 
إىل عامل الكهرمان واملر. تقوم هذه الجلسة 
عىل تدليك البرشة بواسطة الطي وتقشريها، 

إىل جانب تقنيات متديد العضالت الرشقية 
التقليدية. 

طقس هاناكاسومي     
60 دقيقة  650 ر. ق.  

رحلة فريدة مستوحاة من الطقوس اليابانية، 
بطلها زهر الكرز وزهر اللوتس. هذا الطقس 

االستثنايئ هو عبارة عن عملية فرك باألنزميات 
بواسطة قفازات التقشري  تساعد عىل إحياء 

البرشة،، باإلضافة إىل جلسة تدليك للقدمي. 



العالجات التعزيزية

تدليك الرأس والوجه     
30 دقيقة  400 ر. ق.  

ابحث عن الصفاء. إن هذه التجربة املنرية مستمدة 
من املامرسات الصوفية املستخدمة يف التدليك 

الهندي العريق والعالجات التايالندية الفّعالة.

تدليك الكتف والرقبة وفروة الرأس      
30 دقيقة  400 ر. ق.  

تحرر من األعباء التي تثقل كاهلك. تستمد تجربة 
االسرتخاء العميق هذه من العالج باإلبر الصينية 

والعلوم الحديثة لعالج نقاط الزناد واألساليب 
التقليدية للتدليك السويدي.

تدليك القدمني       
30 دقيقة  400 ر. ق.  

حقق التوازن واالنسجام الداخيل. تجمع تجربة 
تدليك القدم والساق هذه بي ثراء علم 

املنعكسات املرصية القدمية والتقنيات املتجذرة 
يف أساليب الشفاء التي يستخدمها األمريكيون 

األصليون.

تدليك مستهدف        
30 دقيقة  400 ر. ق.  

تم تصميم هذا التدليك ملعالجة مناطق 
مخصصة من جسمك. يستخدم هذا العالج تقنيات 
التدليك األنسب جنباً إىل جنب مع الزيوت العطرة 

املخصصة حسب احتياجاتك.



تقشري البرشة بامللح والزيت         
30 دقيقة  400 ر. ق.  

يجمع هذا التقشري االستثنايئ بي أمالح البحر 
والزيوت األساسية فيمنح برشتك ملمساً مخملياً 

ناعامً.

تسكني العضالت بالبلسم الدافئ          
 100 ر. ق.  

يساعد البلسم الدافئ عىل التخفيف من التوتر 
ومن أمل العضالت عىل الفور، ما يرتكك تشعر 

باالسرتخاء واالنتعاش.



آداب املنتجع 
الصحي

الوصول إىل املنتجع الصحي
يُنصح بالوصول إىل مكتب استقبال املنتجع 

الصحي قبل ١٥ دقيقة عىل األقل من موعد 
الحجز. يرجى أخذ العلم بأن الوافدين املتأخرين 
لن يحصلوا عىل متديد لعالجهم، بل قد يتكبدوا 

رسوماً كاملًة.

حجوزات املنتجع الصحي
لتحديد موعد يف املنتجع الصحي للحصول عىل 

العالج املثايل، يرجى االتصال باملنتجع حيث 
سنقوم مبساعدتك بكل رسور.

إن الحد األدىن للسن املطلوب للدخول إىل 
املنتجع الصحي وتجربة عالجاته هو ١٦ عاماً.

االستشارات الطبية / فحص درجة 
الحرارة

يرجى أخذ العلم بأنه سيتم إعادة تأكيد جميع 
حجوزات املنتجع قبل ٢٤ ساعة من تجربة السبا 

الخاصة بك وعند الوصول سيتم استكامل 
االستبيان/االستشارة الطبية وفحوصات درجة 

الحرارة.

غرف االسرتخاء 
نرجو التوجيه بأن غرف االسرتخاء محجوزة بشكل 

خاص للضيوف الذين يتلقون عالجات املنتجع 
الصحي فحسب.



الحاالت الصحية
يرجى إبالغنا بأي حاالت صحية أو حساسيات أو 
إصابات قد تؤثر عىل اختيارك للعالج لدى حجز 

موعدك يف املنتجع الصحي.

لباس املنتجع الصحي
إن مرافق غرف التغيري محدودة. يتم توفري 

املالبس الداخلية ذات االستعامل الواحد لراحتك 
أثناء عالجات املنتجع التي تختارها.

مرافق املنتجع الصحي
يجب حجز أي مرفق تابع للمنتجع الصحي، فهذه 

املرافق محدودة العدد وتتطلب إجراء الحجوزات. 
هذا وننصحك بإحضار مالبس السباحة إذا كنت ترغب 

يف استخدام مسبح „االسرتخاء“. 

تجدر اإلشارة إىل أن عدد الضيوف الذين 
سيستخدمون املرافق سيكون محدوداً بغية 

االلتزام بالتباعد الجسدي.

آداب السلوك يف املنتجع الصحي
تتميز بيئة املنتجع الصحي بالهدوء واالسرتخاء. 

يرجى احرتام حقوق الضيوف اآلخرين يف 
الخصوصية والصفاء وعدم استخدام الهواتف 
املحمولة أو الكامريات أو األجهزة اإللكرتونية 

داخل املنتجع الصحي.

جوالت داخل املنتجع الصحي
من أجل رسية الضيوف الذين يستخدمون مرافق 

املنتجع الصحي وخصوصيتهم، قد ال نتمكن دامئاً 
من أخذكم يف جولة حول املنتجع الصحي.



حاالت الحمل
يُرجى السامح لفريق املنتجع الصحي بإرشادِك 
يف اختيار العالجات األكرث مالءمة لِك خالل هذه 

الفرتة االستثنائية. لسوء الحظ، نحن ال نقدم 
جميع عالجات املنتجع للحوامل اللوايت هن 

يف األسابيع الـ ١٢ األوىل من الحمل ولكن لدينا 
توصيات محددة.

سياسة اإللغاء الخاصة باملنتجع 
الصحي

لتغيري العالج أو إلغائه بدون رسوم، يلزم تقديم 
إشعار قبل ٢٤ ساعة عىل األقل.

أكمل تجربة املنتجع الصحي يف املنزل
ملواصلة تجربة املنتجع الصحي يف املنزل، 

ميكنك االختيار من بي جميع املنتجات 
املستخدمة يف العالجات واملتوفرة لدى مكتب 
االستقبال، وسيكون من دواعي رسور فريقنا أن 
ينصحك بشأن املنتجات األكرث مالءمة الحتياجاتك.

قسائم هدايا للمنتجع الصحي
تتوفر قسائم الهدايا لطقوس املنتجع الصحي 

وعالجاته كافة، وتُعد هدية مثالية تقدمها لشخص 
مميز ومحبب عىل قلبك. يُشار إىل أن قسائم 

الهدايا غري قابلة لالسرتداد، ويجب تقدميها يف 
وقت العالج أو الرشاء.


