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فيرمونت عجمان
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Willow Stream Spa
at Fairmont Ajman
Willow Stream Spa at Fairmont Ajman restores your energy from its natural surroundings: 
the contemplation of the turquoise-toned Arabian Gulf, calmness of wide sandy shores and 
the warmth of a setting sun. All the elements fused together to create a truly peaceful 
getaway in the smallest of the seven Emirates of the United Arab Emirates.

Offering an array of lifestyle choices and encompassing total well-being, 
Willow Stream Spa at Fairmont Ajman combines an exclusive facility focusing
on outdoor destination activities, spa and well-being. Our treatment menu includes a 
selection of authentic body treatments using locally inspired hammam products by 
Hammamii along with a collection of massage and facial treatments from Kerstin Florian to 
help skin achieve a state of optimum health and vitality. 

Willow Stream Spa helps you find your energy away from the hectic city life to
a place of tranquil beauty and serenity. Our spacious spa is laid out over 970 square meters 
and includes nine luxuriously appointed spa suites including one couple’s suite and a nail 
and hair beauty bar for finishing touches. The wet facilities are complete with saunas, steam 
rooms and a private hammam room.  Allow us to delight and surprise you as we lead you 
on a sensory journey bringing overall balance and a sense of calm to your spa experience.
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ويلو ستريم سبا
في فيرمونت عجمان

تجــدد ويلــو ســتريم ســبا طاقتكــم انطالقــًا مــن محيطهــا الطبيعــي: تأمــل الميــاه الزرقــاء للخليــج العربــي، 
هــدوء رمــال الشــاطئ الواســع ودفــئ الشــمس المشــرقة. تتجمــع كل هــذه العناصــر لخلــق مــالذ هــادئ 

فــي أصغــر إمــارة مــن بيــن اإلمــارات العربيــة المتحدة.

عبــر تقديــم مجموعــة مــن خيــارات أســلوب الحيــاة الشــاملة للرفاهيــة الكاملــة، تحتضــن ويلــو ســتريم 
ســبا فــي فيرمونــت عجمــان منشــأة خاصــة تركــز علــى النشــاطات الخارجيــة، الســبا والرفاهيــة. تتضمــن 
قائمــة عالجاتنــا اختيــارًا مــن عالجــات الجســم األصيلــة التــي تســتخدم منتجــات حمــام مســتخلصة مــن 

الطبيعــة المحليــة مقدمــة مــن عالمــة حمامــي مــع مجموعــة متنوعــة مــن عالجــات الوجــه مــن كيرســتن 
فلوريــان لمســاعدة البشــرة علــى بلــوغ حالــة مــن الصحــة والحيويــة القصــوى.

يســاعدك ويلــو ســتريم ســبا علــى إيجــاد طاقتــك بعيــدًا عــن حيــاة المدينــة الصاخبــة فــي مــكان يملــؤه 
970 متــر مربــع ويتضمــن تســعة أجنحــة فخمــة  الهــدوء والســكينة. يمتــد الســبا علــى مســاحة تقــدر بـــ 

خاصــة مــن بينهــا غرفــة خاصــة بــاألزواج وصالــون جمــال لألظافــر والشــعر مــن أجــل اللمســات النهائيــة. 
باإلضافــة إلــى غرفــة الســونا، غرفــة البخــار، وغرفــة حمــام خاصــة. اســمحوا لنــا بإبهاجكــم ومفاجأتكــم 

بينمــا نقودكــم عبــر رحلــة محفــزة للحــواس مقدميــن لتجربــة الســبا الخاصــة بكــم التــوازن الكامــل 
وإحساســًا بالهــدوء والســكينة.
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Our name: Willow Stream 

We believe these two words reflect our philosophy and our connection to nature’s elements.

Willow: The willow represents our deep-rooted authenticity, strong centre and flexible spirit.

Stream: The stream represents our energizing journey through life— bending and changing in 
a peaceful, purposeful manner as it finds its way around obstacles

Our logo: Our logo is composed of ancient symbols for the world’s essential elements: earth, 
air, fire and water. The willow—wood—is the fifth element. Balancing these elements puts us 
in sync with nature’s equilibrium.
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About Willow Stream Spa  
Willow Stream Spas are acclaimed around the world for our focus on finding innovative 
ways to help guests discover their own energy. Energy makes the difference between living 
and living well; recharging our energy allows us to flow, rather than fight, through life.
 That is why energy renewal is our mission.

Each of our spas is designed to reflect the beauty and ambience of its location and of the 
hotel in which it is located, so no two are alike. But all of our spas have this in common: 
they deliver an outstanding experience. Simply being here—away from the chaos of 
everyday life—relaxes our guests and starts them on their energy journey.

Our spa experiences combine authentic and effective treatments with a place for you to 
spend time alone or with your friends. Social spaces by the pool, relaxation lounges and 
steam rooms, yoga and fitness areas— all are designed to stir our passion for living with 
abundant energy.

نبــذة عــن ويلو ســتريم ســبا
يعــرف ويلــو ســتريم ســبا عبــر العالــم بتركيــزه علــى إيجــاد طــرق مبتكــرة لمســاعدة الضيــوف علــى 

اكتشــاف طاقتهــم الخاصــة. تصنــع الطاقــة الفــرق بيــن مجــرد العيــش والعيــش بســعادة، إعــادة شــحن 
طاقتنــا يســمح لنــا باالنســياق مــع الحيــاة بــدًال مــن محاربتهــا، لذلــك يعتبــر تجديــد الطاقــة مهمتنــا الخاصــة.

صممــت كل مرافــق الســبا لتعكــس جمــال وروح موقعهــا والفنــدق المتواجــدة فيــه، لــذا تختلــف كل ســبا 
عــن األخــرى ولكنهــا جميعــًا تقــدم تجربــة مميــزة تنطلــق بالضيــوف برحلــة تجديــد للطاقــة. 

تجاربنــا تجمــع مــا بيــن أصالــة وفعاليــة العالجــات وســط مــكان خــاص بــك تقضيــه مــع نفســك أو مع 
أصدقائــك. مســاحات للجلســات االجتماعيــة قــرب المســبح، ردهــات للراحــة وغــرف البخــار، يوغــا 

ومرافــق رياضيــة - جميعهــا مصممــة لتنشــيط شــغف العيــش بطاقــة وافــرة.

نؤمــن أن هاتيــن الكلمتيــن تعكســان فلســفتنا واتصالنــا بعناصــر الطبيعــة.

ويلــو (صفصــاف): يمثــل الصفصــاف أصالتنــا العميقــة الجــذور، المركــز القــوي والــروح المرنــة.

ســتريم (نهــر): يمثــل النهــر رحلــة طاقتنــا عبــر الحيــاة - يلتــوي ويتغيــر بطريقــة هادئــة وذات مغــزى بينمــا 
يجــد طريقــه حــول العقبــات.

عالمتنــا المميــزة: تتكــون عالمتنــا المميــزة مــن الرمــوز القديمــة لعناصــر العالــم األساســية: األرض، 
الهــواء، النــار والمــاء. الصفصــاف - الخشــب - هــو العنصــر الخامــس. تضعنــا معادلــة هــذه العناصــر فــي 

تناغــم مــع تــوازن الطبيعــة.

اســمنا: ويلــو ســتريم
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Willow Stream Spa Product Philosophy   
Willow Stream Spa places emphasis on many aspects when choosing spa products for each
of our Spas around the world. With luxury in mind, each brand selected demands quality and 
result-driven treatments, which are personalised to suit the needs of our valued guests. 
Environmental sustainability is considered whenever and wherever possible, which reflects
our social responsibility. Our relationships with the product houses are important to ensure 
that we have premium spa products and training available for every encounter with our guests.

Kerstin Florian

Kerstin Florian is a luxury skin-care company that focuses on results. Guided by a philosophy 
of “outer beauty, inner health”, Kerstin Florian inspires a sense of well-being through powerful 
plant, marine and technically advanced ingredients, as well as professionally designed spa 
services.

To support a wellness-based lifestyle and to achieve healthy-looking vibrant skin Kerstin 
Florian encourages four core lifestyle practices people can incorporate into their daily lives 
which are Proper Nutrition, Regular Exercise, Peace of Mind and Care of the Face & Body.

Hammamii

In blending the past with the present, we celebrate traditions of old and create new rituals for 
today. The unique products in the Hammamii treatment range have been selected and matched 
to each specific ritual to deliver a luxuriously enjoyable and personalised spa experience. From 
the high Atlas Mountains and the Ourika Valley to the vast land of the UAE, the fresh 
ingredients are carefully harvested by hand and assembled with care in their facility in Dubai. 
The products in the Hammamii range are luxuriously formulated using indigenous desert
plants and herbs such as prickly pear, senna, mint, nigella and Argan oil to name but a few.
Hamamamii products are 100% Halal, 100% natural and chemical free. 

فلســفة منتجــات ويلــو ســتريم ســبا
تضــع ويلــو ســتريم ســبا التركيــز علــى الكثيــر مــن الجوانــب أثنــاء اختيــار لمنتجــات لــكل ســبا خاصــة بنــا 

حــول العالم.

كيرســتن فلوريــان

كيرســتن فلوريــان هــي شــركة لصناعــة منتجــات فاخــرة للعنايــة بالبشــرة. تقودهــا فلســفة "الجمــال 
الخارجــي، الصحــة الداخليــة"، تســتوحي كيرســتن فلوريــان مفهومهــا للرفاهيــة عبــر النباتــات القويــة، 

المكونــات البحريــة والمتقدمــة تقنيــًا، إضافــة إلــى خدمــات الســبا المصممــة باحترافيــة.

لتعزيــز أســلوب حيــاة مبنــي علــى العافيــة وللحصــول علــى بشــرة صحيــة ونضــرة، تشــجع منتجــات 
كيرســتن فلوريــان علــى أربعــة ممارســات اساســية باســتطاعة الجميــع دمجهــا ضمــن حياتهــم اليوميــة 

وهــي التغذيــة الســليمة، التمريــن المســتمر، راحــة البــال والعنايــة بالوجــه والجســم.

مي حما
  

فــي نطــاق مــزج الماضــي مــع الحاضــر، نحتفــل بالتقاليــد القديمــة ونصنــع طقوســًا جديــدة لليــوم. 
المنتجــات الفريــدة فــي مجموعــة عالجــات حمامــي اختيــرت لتناســب كل طقــس لتقديــم تجربــة ســبا 

مليئــة بالرفاهيــة والمتعــة الخاصــة. مــن جبــال األطلــس العاليــة ووادي أوريــكا إلــى األراضــي الواســعة 
لإلمــارات العربيــة المتحــدة، تــم حصــد المكونــات الطازجــة بعنايــة يدويــًا وتــم تجميعهــا بدقــة فــي مشــأة 
حمامــي فــي دبــي. تمــت صياغــة المنتجــات فــي مجموعــة حمامــي بفخامــة باســتخدام نباتــات وأعشــاب 

الصحــراء األصيلــة مثــل الصبــار، الســنا، النعنــاع، حبــة البركــة وزيــت األرجــان وغيرهــا مــن العناصــر. 
%100 وخاليــة مــن المــواد الكيميائيــة. %100، طبيعيــة  منتجــات حمامــي حــالل 
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Willow Stream Wellness Facilities    
We know that exercise is a vital component to daily life, especially for travellers on the go, 
who appreciate the desire for high-quality, well-equipped fitness facilities. Life Fitness® 
provides spacious customised wellness areas and supply fitness facilities to meet all your 
needs. Catering to your own fitness level, ability, or age, our dedicated wellness professionals 
are here to assist you in achieving your personal health and fitness goals, supporting you 
every step of the way.

Fairmont Ajman is the perfect environment to restore your energy with access available to 
hotel guests as well as day visitors and members, offering the following facilities and services:

• Personal training sessions
• Temperature-controlled outdoor swimming pool
• Wet areas, complete with sauna and steam room
• Relaxation areas
• Locker area and changing rooms 

مرافــق ويلو ســتريم
نعــرف أن التمريــن جــزء أساســي مــن حياتنــا اليوميــة، خاصــة بالنســبة للمســافرين، والذيــن يقــدرون 

الرغبــة فــي الحصــول علــى مرافــق رياضيــة عاليــة الجــودة. تقــدم لكــم اليــف فيتنــس مســاحات رياضيــة 
مخصصــة ومرافــق تلبــي جميــع احتياجاتكــم. يحــرص خبراؤنــا علــى مســاعدتكم للوصــول إلــى أهدافكــم 

الصحيــة والرياضيــة الخاصــة عبــر رعايــة مســتواكم الرياضــي، قدرتكــم وســنكم، متفانيــن فــي 
مســاعدتكم طيلــة مســيرتكم.

يوفــر فيرمونــت عجمــان البيئــة األمثــل الســتعادة نشــاطك بتوفيــر مدخــل للمقيميــن فــي الفنــدق أو 
الزائريــن اليومييــن، نقــدم المرافــق والخدمــات التاليــة:

حصــص تدريــب خاصة  •

مســبح خارجــي ذو حــرارة قابلــة للتعديــل  •

مرافــق رطبــة مكملــة بغرفــة ســونا وبخــار  •

أماكــن للراحة  •

خزائــن وغــرف لتتغييــر المالبــس  •
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Hydrotherapy Experiences    
Steam Room Wellness

Maintained at 42-45ºC, this humid, aromatic heat experience is highly beneficial for those 
that suffer from asthma and bronchitis, as it opens up the breathing passages and alleviates 
congestion. We recommend that a session last 10-15 minutes and that you keep your body 
well hydrated afterwards. Humid heat is especially beneficial before or after a massage 
treatment to increase circulation.

Sauna Wellness

Maintained between 80-85ºC, this dry heat soothes and warms the muscles, relieving 
tension from your body and minimising joint pain. This is especially beneficial for those 
who suffer from illnesses such as arthritis, painful migraines, and headaches, or as a way of 
warming the body after an intense workout or treating the common cold. Dry heat is 
recommended for 10-15 minutes daily and it is important to ensure that your body is kept 
well hydrated afterwards.

نعــرف أن التمريــن جــزء أساســي مــن حياتنــا اليوميــة، خاصــة بالنســبة للمســافرين المتواصليــن، والذيــن 
يقــدرون الرغبــة فــي الحصــول علــى مرافــق رياضيــة عاليــة الجــودة. تقــدم لكــم اليــف فيتنــس مســاحات 

رياضيــة مخصصــة ومرافــق تلبــي جميــع احتياجاتكــم. يحــرص خبراؤنــا علــى مســاعدتكم للوصــول إلــى 
أهدافكــم الصحيــة والرياضيــة الخاصــة عبــر رعايــة مســتواكم الرياضــي، قدرتكــم وســنكم، متفانيــن فــي 

مســاعدتكم طيلــة مســيرتكم.

عــالج غرفــة البخار

42 - 45 درجــة مئويــة، تقــدم هــذه التجربــة الرطبــة المعطــرة  مــع المحافظــة علــى درجــة حــرارة تبلــغ 
فوائــد للذيــن يعانــون مــن الربــو والتهــاب القصبــات الهوائيــة بمســاعدتها علــى فتــح المســالك التنفســية 

10 - 15 دقيقــة وأن تســتمر فــي التــزود بالســوائل  وإزالــة االحتقــان. ننصــح بــأن تــدوم هــذه الحصــة لـــ 
بعدهــا. الحــرارة الرطبــة مفيــدة خاصــة قبــل وبعــد عــالج التدليــك لتحســين الــدورة الدمويــة.

عالج الســونا

مــع المحافطــة علــى درجــة حــرارة بيــن 80 - 85 درجــة مئويــة، تســاعد هــذه الحــرارة الجافــة علــى تهدئــة 
وتدفئــة العضــالت لتخفيــف التوتــر مــن جســمك وتخفيــض ألــم المفاصــل. هــذا العــالج مفيــد خاصــة 

للذيــن يعانــون مــن أمــراض مثــل التهــاب المفاصــل، الصــداع المزمــن وآالم الــرأس، أو كطريقــة  لتدفئــة 
10 - 15 دقيقــة  الجســم بعــد مجهــود شــديد أو لعــالج البــرد العــادي. ينصــح بعــالج الحــرارة الجافــة لمــدة 

يوميــًا ألهميتــه فــي الحفــاظ علــى ترطيــب الجســم.

تجربــة العــالج الترطيبــي
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تشــمل عضويــة فيرمونــت ألســلوب الحيــاة تشــكيلة مــن خيــارات الرفاهيــة المقدمــة لضيــوف فيرمونــت 
لتناســب احتياجــات حياتهــم اليوميــة. نعــرف فــي فيرمونــت أهميــة التمريــن فــي حياتنــا اليوميــة. بنــي 

مركزنــا الرياضــي للحــرص علــى تقديــم مــكان مريــح لضيوفنــا الســتخدام أفضــل األجهــزة التدريبيــة. 
مدربونــا الشــخصيون المتفانــون متوفــرون لمســاعدتكم لبلــوغ جميــع أهدافكــم، مراعيــن لمســتواكم 

الرياضــي، قدرتكــم وســنكم.

عــالج غرفــة البخار
كعضــو مميــز، ستســتمتع بالمزايــا التاليــة:

اســتخدام المرافــق الخاصــة بالمركــز الرياضــي والمرافــق الرطبــة.  •
دخــول يومــي إلى المســبح والشــاطئ.  •

أســعار خاصــة علــى عــروض أســلوب الحيــاة مــن ضمنهــا المطاعــم والبــارات، الســبا، المحــالت    •
والرياضــات المائيــة.  

عضويــة تلقائيــة فــي برنامــج الــوالء لــو كلــوب أكــور هوتيلــز.  •
دعــوة حصريــة لحضــور مناســبات خاصــة باألعضــاء فقــط.  •

.1 24 ســاعة يوميــا ويقــع فــي طابــق ميزانيــن  يفتــح المركــز الرياضــي 

عضويــة فيرمونــت ألســلوب الحيــاة واالســتجمام

Fairmont Lifestyle Memberships and Recreation    
Fairmont Lifestyle Memberships encompasses a selection of lifestyle choices for the 
Fairmont guest to suit the needs of their everyday lives. At Fairmont we understand the 
importance of exercise in our daily life. Our fitness center is built to ensure our guests have 
a comfortable space to use the best fitness equipment. Our dedicated personal trainers are 
available to assist with all your fitness goals, catering to your fitness level, ability and age. 

As a valued member you will enjoy the following benefits:
• Use of facilities including fitness and wet areas
• Day access for pool and beach 
• Privileged pricing on our lifestyle offers including restaurants and bars, spa,   
 retail and water sports
• Automatic enrolment in Le Club Accor Hotels loyalty program
• Exclusive invitation to members-only events
The fitness centre is open 24 hours daily and is located on level M1. 

Things to do at Fairmont Ajman
While staying at Fairmont Ajman, we offer a variety of indoor and outdoor activities for 
adults and children.
• Kids Club and outdoor play area
• Personal Training
• Water-sports
• Desert Safari

Please speak with one of our team members who can assist you in selecting activities that 
will suit your needs.

نشــاطات خــالل إقامتــك فــي فيرمونــت عجمــان
أثنــاء إقامتــك فــي فيرمونــت عجمــان، نقــدم لــك تشــكيلة متنوعــة مــن النشــاطات الداخليــة   

والخارجيــة خاصــة بالبالغيــن واألطفــال.

•    نــادي لألطفــال ومســاحة لعــب خارجيــة 
•    تدريــب خــاص   

•    الرياضــات المائيــة
•    رحلــة ســفاري صحراويــة 

يرجــى التحــدث مــع أحــد أفــراد فريــق العمــل، لمســاعدتك فــي اختيــار األنشــطة التــي تناســبك.

10 willow stream spa menu
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Willow Stream Signature Expressions     
Willow Stream Signature Expressions bring together the key elements of face and body as 
one. We place a careful emphasis on our guests feeling locally connected while encouraging 
relaxation to restore their personal energies, resulting in revitalisation.  

Arabian Sensory Oasis - 120 minutes

This Arabian sensory journey commences with a traditional foot ritual with herbal 
exfoliation and massage to relieve the leg and feet. Experience a full body dry brushing and 
firming exfoliation with an aromatic blend of arabica coffee, cardamom and sumac. 
Followed by a 2-step cleansing facial and mild exfoliation using activated charcoal, and a 
relaxing hair & scalp treatment. Indulge in a full body, face and scalp massage with Nigelle 
circulation body oil. Finish with a calming inhalation ritual, application of precious Cacti 
Elixir to nourish and repair and a mist of rose water to refresh & balance.

Neroli Blossom Sensory Experience - 150 minutes

This completely balancing and rejuvenating spa experience will leave you in a state of 
complete peace.  To begin, earthly minerals are combined with sweet Neroli Blossoms for a 
blissful body polish. Himalayan sea salt spheres are then warmed to enhance a head to toe 
balancing massage. A moisture masque drenches your skin, wrapped inside a cocoon while a 
soothing sweet orange blossom facial massage & marine masque leaves you uplifted and 
restored.

عالجــات منتجــع ويلــو ســتريم الخاصــة
تجمــع عالجــات ويلــو ســتريم ســبا بيــن العناصــر األساســية للوجــه والجســم معــًا. نعتنــي عنايــة خاصــة 

بجعــل ضيوفنــا يحســون باالتصــال محليــًا بينمــا نشــجعهم علــى االســترخاء الســتعادة طاقتهــم الخاصــة، 
لينتــج عــن ذلــك شــعورهم بالتجــدد.

120 دقيقــة الواحــة الحســية العربيــة - 

تبــدأ هــذه الرحلــة الحســية العربيــة مــع طقــس تقليــدي للعنايــة باألقــدام مــع تقشــير نباتــي وتدليــك إلراحــة 
الســاق والقدميــن. اختبــر  تقشــيرًا بالفرشــة الجافــة وشــًد لكامــل الجســم مــع المزيــج العطــري للقهــوة 

العربيــة والهيــل والســماق. يتبــع ذلــك تنظيــف للوجــه وتقشــير لطيــف علــى مرحلتيــن باســتعمال الفحــم 
المنشــط، مــع عــالج مريــح للشــعر وفــروة الــرأس. تمتــع بتدليــك كامــل للجســم، الوجــه وفــروة الــرأس مع 

زيــت حبــة البركــة لــدورة الجســم. االنتهــاء بطقــس استنشــاق مهــدئ، وتطبيــق إكســير الصبــار الغنــي 
للتغذيــة والمعالجــة وعبيــر مــاء الــورد لالنتعــاش والتــوازن.

150 دقيقــة التجربــة الحســية لزهــرة البرتقــال - 

توفــر هــذه التجربــة توازنــًا ونضــارة ســتترككم فــي حالــة مــن الســالم التــام. بدايــة، تمــزج المعــادن مع زهر 
البرتقــال الحلــو لصنــع خليــط منظــف رائــع. تتــم تدفئــة كريــات ملــح البحــر مــن الهمااليــا لتحســين 

التدليــك مــن الــرأس إلــى أخمــص القدميــن. قنــاع مرطــب يشــبع بشــرتك، ملفــوف داخــل شــرنقة بينمــا 
عــالج الوجــه المكــون مــن زهــر البرتقــال الحلــو المهــدئ وقنــاع األعشــاب البحريــة ســيضفي عليــك 

إحساســًا بالحيويــة والتجــدد.
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Classic Facials     
Customised Corrective Facial - 60/90 minutes

A deep cleansing and skin-refining facial specifically designed for congested, oily 
and problematic, sensitive or dull looking skin. After a full consultation, your 
therapist will create a targeted treatment plan for your specific skin conditions to 
provide immediate and lasting results. Includes an exclusive professional 
Multi-Acid Complex peel followed with a purifying organic masque. A result 
orientated facial perfect for all skin types, leaving a radiant glow.

Gentlemen’s Facial - 60 minutes

A deep-cleansing, therapeutic facial designed for a man’s specific skin care needs. 
Relaxes the skin as it refines pores. Includes a muscle-easing massage and 
purifying masque. Specifically addresses sensitivity and razor burn.

عالجــات الوجــه الكالســيكية
90/60 دقيقــة عــالج الوجــه المصحــح المعــدل - 

عــالج مخصــص للتنظيــف العميــق وتحســين البشــرة التــي تعانــي مــن االحتقــان، الدهــون، الحساســية 
والتعــب. بعــد معاينــة كاملــة، ســيقوم معالجــك بوضــع خطــة عــالج تســتهدف طبيعــة بشــرتك الخاصــة 
لتقديــم نتائــج فوريــة ودائمــة. يتضمــن مقشــرا محترفــا خاصــا متعــدد األحمــاض متبوعــا بقنــاع منظــف 

عضــوي. عــالج للوجــه مصمــم للحصــول علــى نتائــج مثالــي لجميــع أنــواع البشــرة ليتركهــا تشــع بالنضــارة.

60 دقيقــة عــالج الوجــه للســادة - 

عــالج للتنظيــف العميــق والعــالج، صمــم ليناســب احتياجــات بشــرة الرجــال الخاصــة. يســاعد علــى 
اســترخاء البشــرة وتحســين مظهــر المســامات. يتضمــن تدليــكا لتلطيــف العضــالت وقناعــا منظفــا. 

يســتهدف هــذا العــالج الحساســية والحــروق الناتجــة عــن شــفرة الحالقــة.

60 دقيقــة عــالج حمامــي الكالســيكي للوجــه - 

عــالج محلــي عالــي الفعاليــة يالئــم االحتياجــات الخاصــة للبشــرة. عــالج البشــرة الكالســيكي مــن حمامــي 
يبــدأ بطقــس علــى مرحلتيــن للتنظيــف العميــق، يحتــوي علــى الفحــم المفعــل والبرغمــوت، متبــوع بعــالج 
مقشــر للوجــه مــن الــورد والتمــر، وتدليــك شــاد للبشــرة مــن األرجــان الدافــئ، يختــم هــذا العــالج بقناع من 

اإلكســير المركــز للصبــار لتغذيــة وتصليــح البشــرة.

عــالج العيون

%27، تحســين مظهــر الهــاالت  صمــم هــذا العــالج المكثــف لتخفيــف الخطــوط الدقيقــة والتجاعيــد بنســبة 
الســوداء، إراحــة العيــون المنتفخــة، تحســين الصفــاء وإعــادة الشــباب للبشــرة الرقيقــة حــول العيــن مــن أجــل 

مظهــر مشــرق وصحي.

تقشــير محتــرف متعــدد األحمــاض 

%30 بيــن أحمــاض الغاليكوليــك، الالكتيــك  يجمــع هــذا التقشــير المميــز المتعــدد األحمــاض بنســبة 
والساليســيليك مــع المكونــات النباتيــة المســتخلصة طبيعيــًا  للحصــول علــى عــالج منعــم آمــن وعالــي 

الفعاليــة فــي الوقــت نفســه. يخفــض بفعاليــة مظهــر التصبــغ، أضــرار الشــمس، الخطــوط الدقيقــة ومشــاكل 
البشــرة ليجعلهــا أكثــر إشــراقًا وتناغمــًا.

عالجــات البشــرة المحســنة

Hammamii Classic Facial - 60 minutes

A highly effective regional facial treatment adapted to the specific needs of the 
skin. Our Hammamii classic facial begins with a two-phase deeply cleansing 
ritual containing activated charcoal & bergamot, followed by a rose & date facial 
exfoliation, warmed Argan kernel lifting massage, finalised by a bespoke mask 
and application of concentrated prickly pear cactus elixir to nourish and repair.

Facial Enhancements     
Eye Rescue 

This intensive eye treatment is designed to diminish fine lines and wrinkles up to 27%, 
improve dark circles, relieve puffy eyes, improve clarity and totally rejuvenate the delicate 
eye area for a brighter, more luminescent look.

PRO 30 Multi-Acid Peel 

This exclusive 30% multi-acid peel combines glycolic, lactic, phytic and salicylic acids along 
with naturally-derived botanicals to achieve a safe, yet highly beneficial refining treatment. 
Effectively reduces the appearance of pigmentation, sun damage, fine lines and problematic 
skin to promote a brighter, more even skin tone.
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Authentic Experiences     
Emirates Hammam - 60 minutes

Hammamii is the first spa brand to incorporate locally sourced fresh ingredients from the 
Emirates. The ritual of cleansing, exfoliating, massaging and moisturising using dates from 
Ras Al Khaimah, mineral-rich camel’s milk from the desert, as well as Arabian coffee, 
aromatic za'atar and luxurious anti-ageing body oil to deliver a traditional experience. 

Marriage Hammam - 90 minutes  

A traditional marriage ritual of preparation and purification begins with a mask containing 
curcuma, mineral-rich camel’s milk, solaire and vervein. Natural humectants, saffron 
infused oil and MielRosa, leave the body illuminated and moisturised. 

التجــارب األصيلــة
60 دقيقــة حمــام اإلمــارات - 

حمامــي هــي عالمــة الســبا التجاريــة األولــى التــي تســتخدم مكونــات محليــة مــن اإلمــارات. طقــس 
التنظيــف، التقشــير، التدليــك والترطيــب باســتخدام التمــر مــن رأس الخيمــة، حليــب اإلبــل الغنــي 

بالمعــادن مــن الصحــراء، إضافــة إلــى القهــوة العربيــة، الزعتــر العطــر وزيــت مضــاد للشــيخوخة لتقديــم 
تجربــة تقليديــة.

90 دقيقــة حمــام الزفــاف - 

طقــس تقليــدي للتحضيــر للزفــاف يبــدأ مــع قنــاع يحتــوي علــى الكركــم، حليــب اإلبــل الغنــي بالمعــادن، 
ونبــات رعــي الحمــام، مرطــب طبيعــي مــع الزعفــران والميلروســا المنقوعيــن فــي الزيــت، يتــرك هــذا 

المزيــج الجســد مشــرقًا ومرطبــًا.
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Body Treatments 
Lavender Dreams Experience - 90 minutes

Relax. Dreams of lavender fields kissed by the French sun envelop your senses
as you drift on waves of blue. Breathe deep. Inhale the calming and balancing benefits of 
Wild Lavender in this completely uplifting and rejuvenating spa experience. Includes a 
two-step invigorating full body scrub, a warm wrap with pressure point scalp massage and a 
full body massage with warm, healing stones. This treatment is complete with our decadent 
Lavender truffles.

Body Slimming Treatment - 60 minutes

Refine and firm body contours with a detoxifying scrub to energise and detox while a 
cellulite-reducing massage with clinically-proven actives promotes slimming results. This 
treatment gives you a healthy dose of nutrition by complimenting your slimming treatment 
with the Spirulina Superfood smoothie which helps to boost the metabolism through algae 
rich nutrients.

Brightening Bamboo Body Scrub - 60 minutes

This multi-active experience incorporates exfoliating bamboo, fruit enzymes and multi-fruit 
acids along with stimulating body buffing techniques to refine texture and brighten skin. 
This treatment is complemented with the Kerstin Florian Brightening Up Smoothie to boost 
your immune system and give your skin a healthy radiant glow.

90 دقيقــة تجربــة أحــالم الخزامــى - 

اســترخ. حقــول أحــالم الخزامــى المشــبعة بأشــعة الشــمس ســتحتضن حواســكم بينمــا تســتجمون علــى 
أمــواج زرقــاء. خــذ نفســًا عميقــًا. استنشــق الفوائــد المرخيــة والموازنــة للخزامــى البريــة فــي هــذه التجربــة 
الراقيــة المجــددة للشــباب. تتضمــن مرحلتيــن مــن التقشــير المنشــط لكامــل الجســم، لفــاف دافــئ مــع 

تدليــك ألماكــن الضعــط لفــروة الــرأس وتدليــك لكامــل الجســم مــع األحجــار الدافئــة المعالجــة.

60 دقيقــة العــالج المنحــف للجســم - 

تحســين وشــد الجســم مــع تقشــير مضــاد لألكســدة للتنشــيط بينمــا يمنــح التدليــك المضــاد للســيلوليت 
مــع منشــطات كلينيكيــة نتائــج منحفــة. ســيمنحك هــذا العــالج جرعــة مــن التغذيــة عبــر تكميــل عــالج 

التنحيــف مــع مشــروب ســبيرولينا المميــز والــذي يســاعد علــى رفــع الميتابوليــزم عبــر مغذيــات الطحالــب 
الغنيــة.

60 دقيقــة تقشــير الجســد المفتــح بالخيــزران - 

تتضمــن هــذه التجربــة متعــددة الفوائــد الخيــزران المقشــر، إنزيمــات وأحمــاض الفواكــه تقنيــات الصقــل 
المحفــزة لتعديــل ملمــس البشــرة وإضفــاء لمعــان عليهــا. يكمــل هــذا العــالج بمشــروب التفتيــح الخــاص 

مــن كيرســتن فلوريــان لتعزيــز جهــاز المناعــة ومنــح بشــرتكم بريقــًا صحيــًا.

عالجات الجســم
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Body Massages
Willow Stream Ajman Signature Massage - 90 minutes

Renew and refresh body and mind with this therapeutic ritual. Begin with energy balancing 
and inhalation using our organic signature calm mind essential oil. Melt away tension and 
stress with a full body and ayurvedic scalp massage using the uplifting aromas of Grapefruit 
and Black Pepper. End your ritual with signature stretching to improve flexibility and 
create an overall feeling of wellbeing.

Traditional Thai Massage - 90 Minutes

This centuries-old therapy, known as passive yoga, is the perfect answer for anyone 
searching for optimal health, the release of tension and the restoration of vitalit.

Rescue & Release Deep Tissue Massage - 60/90 minutes
Whether you are in need of general stress relief or deep-seated tension, this massage is 
designed to focus on muscle and joint stress.  Specialised techniques will focus on specific 
areas of concern and ease common discomforts such as a stiff neck, painful lower back pain 
and sore, tight shoulders.

Absolute Relaxation Massage - 60/90 minutes
Using the art of movement combined with ancient aromatherapy oils, this Swedish-style full 
body massage uses gentle techniques to help restore harmony and relaxes the mind and 
body.

Oriental Foot Reviver - 60 minutes

Experience holistic revitalisation and deep relaxation as your therapist applies specific 
thumb and finger techniques to various reflex points on the feet, which effectively stimulate 
corresponding organs in the upper body.

Couple’s Treatments
Treasured Time - 60/90 minutes  
                                                                     Relax together with a full body aromatherapy massage, which uses a blend of essential oils 
and purpose-designed movements to stimulate circulation, promote deep relaxation and 
restore the flow of energy throughout the body. This wonderfully soothing and 
rejuvenating experience is ideal for togetherness time.

Couple’s Treatments- SPA BY DESIGN

Customise your couple’s experience by choosing a selection of treatments from the menu to 
suit your needs. Whether it is a gathering with friends or time spent with a special one, we 
can cater to all your needs. The VIP suite is an exclusive  environment which includes 
private shower and massage tables with enough space to relax for hours. You can also 
elevate your experience with the following amenities:

• Flowers and candlelight
• Lunch or snacks selection from our dining menu
• Alcoholic or non-alcoholic beverages

تدليــك الجســم
90 دقيقــة تدليــك ويلــو ســتريم عجمــان المميــز - 

يجــدد هــذا الطقــس العالجــي وينعــش الجســد والعقــل. ابتــداءًا  بتــوازن الطاقــة واستنشــاق الزيــوت األوليــة 
العطريــة والعضويــة. قــم بإزالــة التوتــر مــع تدليــك لكامــل الجســم وفــروة الــرأس ياســتخدام العطــور الرائعــة 

لليمــون الهنــدي والفلفــل األســود. يختتــم بتماريــن تمــدد مميــزة لتحســين المرونــة وخلــق إحســاس رائــع بالصحــة.

90 دقيقــة التدليــك التايالنــدي التقليــدي - 

هــذا العــالج المعــروف باليوغــا الســلبية والممــارس منــذ مئــات الســنين هــو الحــل األنســب لــكل مــن يبحــث عــن 
الصحــة التامــة، التخلــص مــن التوتــر واســتعادة النشــاط.

90/60 دقيقــة التدليــك المعالــج والمرخــي للعضــالت العميقــة - 

ســواء كنــت فــي حاجــة للتخلــص مــن التوتــر أو اإلرهــاق المزمــن، صمــم هــذا التدليــك للتركيــز علــى العضــالت 
والمفاصــل. ســتركز التقنيــات الخاصــة علــى مناطــق محــددة وتريــح االنزعــاج المعتــاد مثــل الرقبــة المشــدودة، 

آالم أســفل الظهــر واألكتــاف المتورمــة المشــدودة.

90/60 دقيقــة تدليــك الراحــة التامــة - 

باســتخدام فــن الحركــة الممــزوج مــع الزيــوت العطريــة العتيقــة، يســتخدم هــذا التدليــك الكامــل للجســم علــى 
الطريقــة الســويدية تقنيــات تســاعد علــى اســتعادة التناغــم وإراحــة العقــل والجســد.

60 دقيقــة مجــدد القدميــن الشــرقي - 

اختبــر التجــدد الشــامل والراحــة العميقــة بينمــا يطبــق معالجــك تقنيــات خاصــة لألصابــع علــى نقــاط ارتكاســية 
متعــددة للقدميــن، مــا ســيحفز بفاعليــة األعضــاء المطابقــة فــي أعلــى الجســد.

90/60 دقيقــة الوقــت الثميــن - 
اســترخيا معــًا أثنــاء تدليــك لكامــل الجســم بالعالجــات العطريــة، والــذي يســتخدم مزيجــًا مــن الزيــوت 

األساســية وحــركات مصممــة لتحفيــز الــدورة الدمويــة، المســاعدة علــى االســترخاء العميــق واســتعادة 
التدفــق الطبيعــي للطاقــة عبــر كامــل الجســم. هــذه التجربــة المريحــة والمجــددة للشــباب مثاليــة ألوقــات 

التجمــع.

عــالج األزواج - الســبا علــى حســب الطلــب
خصــص تجربتــك عبــر االختيــار مــن بيــن تشــكيلة متنوعــة مــن العالجــات مــن قائمتنــا لتلبــي احتياجاتــك 

لليــوم أو إلبهــار الشــخص المميــز لديــك، باســتطاعتنا تلبيــة جميــع احتياجاتــك. الجنــاح الخــاص هــو بيئــة 
مميــزة تحتــوي علــى حمــام خــاص وطــاوالت تدليــك. باســتطاعتك ترقيــة التجربــة عبــر الخدمــات التاليــة:

الزهور والشــموع  •

الغــداء أو الوجبــات الخفيفــة مــن ضمــن قائمــة طعامنــا  •

المشــروبات الكحوليــة أو غيــر الكحوليــة  •

األزواج عالجات 



Spa Essentials Packages
Our experienced coordinators would be happy to recommend any two, three or
five-hour spa packages suited to your specific needs. These can include anything from the 
menu above, as well as a healthy snack or nutritious lunch.

Additional Time
To upgrade any of our present treatment list with additional time and services, the below 
mini treatments will suit your skin care needs, ensuring complete relaxation and rejuvena-
tion. Choose from a variety of 30-minute mini treatments including:

• Head and Scalp Massage
• Body Scrub
• Express Facial
• Head, Neck and Shoulder Massage
• Foot Massage

22 willow stream spa menu

باقــات الســبا األساســية
منســقو التجــارب لدينــا سيســعدون بتوصيــة أيــة باقــات لســاعتين، ثــالث أو أربــع ســاعات لتناســب 

احتياجاتكــم الخاصــة. هــذه الباقــات تتضمــن أيــة عالجــات مــن قائمتنــا، إضافــة إلــى غــداء أو وجبــات 
خفيفــة صحيــة.

وقــت إضافي
لترقيــة أي عــالج مــن العالجــات المتوفــرة لدينــا بوقــت أو خدمــة إضافيــة، نقــدم لــك العالجــات المصغــرة 

الخاصــة التــي تناســب احتياجــات البشــرة الخاصــة لتكميــل الراحــة والتجــدد. اختــر مــن بيــن عالجــات 
30 دقيقــة مــن بينهــا: متنوعــة مغريــة لـــ 

تدليــك للــرأس والفروة  •
تقشــير الجســم  •

عــالج الوجه الســريع  •
تدليــك الــرأس، الرقبــة واألكتاف  •

تدليــك القدميــن  •
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Spa Etiquette
Spa Environment

Willow Stream Spa is a place to restore your energy and relax. For your peace and 
privacy, phones and other electronic devices are not permitted. If you would to 
receive messages during your time with us, please let one of our colleagues know 
and we would be happy to assist.

Spa arrival and etiquette

We recommend you arrive 30 minutes prior to your appointment time to enjoy 
the facilities and ensure your treatment starts on time. Late arrivals may result in 
a reduction of your treatment experience. Please come and spend the day with us.   
To make any changes to your booking, please contact the the Willow Stream Spa 
at: +971 6 7015546.

بيئــة المنتجــع

منتجــع ويلــو ســتريم هــو مــكان لتجديــد الطاقــة واالســترخاء. مــن أجــل راحتكــم وخصوصيتكــم، الهواتــف 
النقالــة وغيرهــا مــن األجهــزة اإللكترونيــة غيــر مســموحة. إن كنــت بانتظــار رســائل أثنــاء بقائــك معنــا، نرجــو 

منــك إعــالم أحــد موظفينــا الذيــن يســرهم مســاعدتك.

آداب الوصــول للمنتجــع

 نقتــرح عليــك الوصــول قبــل موعــدك المحــدد بـــ 30 دقيقــة لالســتمتاع بمرافقنــا والتأكــد مــن أن عالجــك
 ســيبدأ فــي الموعــد المحــدد. الوصــول فــي وقــت متأخــر قــد يعــرض عالجــك الختــزال في الوقــت. نرجو

منــك الحضــور وقضــاء وقتــك معنــا. لتغييــر أيــة تفاصيــل فــي حجــزك، نرجــو منــك االتصــال بنــا علــى
.+971 6 7015546

أداب المنتجــع الصحــي



Personal matters

Please inform us of any health conditions at the time of booking. You will also be asked to 
complete a medical history form upon arrival, so we can better customise your experience
to your needs.

Spa attire

You will receive a robe and slippers to wear between treatments and a locker for your 
personal belongings. For your comfort, undergarments must be worn during treatments.
We ask that you please leave jewellery and valuables in your hotel room.

Gift vouchers

Gift Vouchers for all Willow Stream Spa services and packages are available for purchase. 
Please contact our Spa Experience Coordinators for further information.

Making spa appointments

T: + 971 6 7015546
T: + 971 6 7015757 (Operator)
Email: ajm.willowstream@fairmont.com
Consult our Willow Stream Spa Experience Coordinators to select treatments that fulfil your 
personal requirements. The Willow Stream Spa is located on level M1 of Fairmont Ajman. 
Advanced reservations are recommended to ensure availability. 

Spa cancellation policy

If you wish to reschedule or cancel your spa appointment, please notify the Willow Stream 
Spa four hours in advance. Cancellation or rescheduling of a package requires 24 hours’ 
notice. Missed appointments without proper notice are subject to a 100% charge for reserved 
services. 

Tax and service charges

For your convenience, Municipality fees and 10% service charge are included
in the treatment price.

Hours of operation

Spa Treatments: 10:00 AM to 10:00 PM daily
Fitness Centre: 24 hours, daily

معلومــات شــخصية

نرجــو منــك إعالمنــا فــي حــال كانــت لديــك أيــة حــاالت صحيــة وقــت الحجــز. ســيتوجب عليــك كذلــك تعبئة 
اســتمارة تاريخــك الصحــي أثنــاء وصولــك حتــى نتمكــن بشــكل أفضــل مــن تخصيــص تجربتــك لتناســب 

احتياجاتــك.

مالبــس المنتجــع
ســنقدم لــك رداءًا وخفيــن الرتدائهمــا بيــن وقــت العــالج إضافــة إلــى خزانــة لالحتفــاظ بأشــيائك الخاصــة. 

مــن أجــل راحتــك، يرجــى ارتــداء المالبــس الداخليــة أثنــاء العــالج. نرجــو منك تــرك جواهرك وأشــيائك 
الثمينــة فــي غرفتــك.

قســائم الهدايــا
قســائم الهدايــا لجميــع خدمــات وباقــات منتجــع ويلــو ســتريم متوفــرة للشــراء. نرجــو منــك االتصــال 

بمنســقي تجــارب منتجعنــا للحصــول علــى معلومــات أكثــر.

للحجــوزات

ajm.willowstream@fairmont.com البريــد اإللكترونــي 
استشــر منســقي خدمــات منتجعنــا الختيــار العالجــات التــي تناســب احتياجاتــك الخاصــة. تقــع الســبا فــي 

طابــق M1 فــي فيرمونــت عجمــان. نرجــو منــك القيــام بحجــز مبكــر للتأكــد مــن تفــور خدماتنــا.

سياســة إلغــاء الحجــز

إن كنــت ترغــب فــي تغييــر أو إلغــاء أي موعــد، نرجــو منــك إعالمنــا بفتــرة أربعــة وعشــرين ســاعة مقدمــًا علــى 
%100 من ســعر  أقــل تقديــر. فــي حــال عــدم إلغــاء الموعــد أو تغييــره فــي الوقــت المحــدد ســيتم خصــم 

العــالج المحجــوز.

الضرائــب وضريبــة الخدمــة
مــن أجــل راحتكــم، تشــمل أســعارنا ضريبــة البلديــة وضريبــة الخدمــة.

ســاعات العمل
10 مســاًء 10 صباحــًا حتــى  عالجــات الســبا: يوميــًا مــن الســاعة 

24 ســاعة يوميــًا المركــز الرياضــي: 

                     T: + 971 6 7015546
T: + 971 6 7015757 (Operator)
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نشــاطات خــالل إقامتــك فــي فيرمونــت عجمــان
أثنــاء إقامتــك فــي فيرمونــت عجمــان، نقــدم لــك تشــكيلة متنوعــة مــن النشــاطات الداخليــة   

والخارجيــة خاصــة بالبالغيــن واألطفــال.
•    الرياضــات المائيــة •    نــادي لألطفــال ومســاحة لعــب خارجيــة 

•    رحلــة ســفاري صحراويــة  •    تدريــب خــاص   
يرجــى التحــدث مــع أحــد أفــراد فريــق العمــل، لمســاعدتك فــي اختيــار األنشــطة التــي تناســبك.


