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أيـقــظ حـواســـك مـعـنـا
Stimulate Your Senses



تمتع بتجربة حقيقية من الرقي واالنبهار
يمتد منتجع نـارسي سبـا الصحي على مساحـة أكثر من ١٠٠٠ م٢

في الطابق الثامن من فندق نارسس الرياض.
تبـعث أجـواءه الـراقـيـة على السـكـيـنـة والـهـدوء فـهو مـكان

مخصـص لـتـلـبـيـة رغـباتـك وتدلـيل حواسك.
يقدم المنتجع عالج صـحي يهـدف إلى بث النشـاط وا�نتعـاش
وإستـعـادة الحيـويـة، في عالـم من ا�نسـجام التـام والرعـايـة
الفـائقة للبـدن والـروح. سنضمن لك المرور بتجربة فريدة فلدينا
أخصـائيي عـالج طبـيعـي ومسـابح للعـالج المائي وغـرف خاصة
وخدمـات عالجيـة وخدمات مساج. يوفر نادي ا±طفال مربيتين
للعناية بأطفالك في حال رغبت بالتمتع بعالج المنتجع الصحي.

Experience true Luxury & Brightness

Narci-Spa spreads over 1000 square meters in the 8th �oor
of Narcissus Hotel Riyadh.
In an atmosphere of tranquility and sophistication, Narci Spa
is a place dedicated to pampering your senses.
With therapies designed to restore, revitalize and rejuvenate
this is a world of harmony and wellbeing for the body and
soul. Our professional therapists, a vast array of hydro pool,
private rooms, treatments and massages will guarantee you
the ultimate sensory experience. Kids club is suited with two
maids to take care of your kids while enjoying your Spa treatment.



مرافق نارسي سبا
تحتـوي مرافقنـا الراقيـة – قسـم مخصص للرجال وقسم آخـر
للنسـاء – على مـركـز للصـحة واللياقة البدنيـة وعلى مجموعـة
كـامـلـة من أحــدث الـمـعــدات وا±جـهـزة الـريـاضـيـة ومـلـعب
إسـكـواش وحمـام ســاونـا وحمـام بـخــار, با�ضـافـة إلـى ذلك
يمكنك االسـتمتـاع بالسـباحة في المـسـبح الداخـلي في الـدور

.التاسع
سواء أكنت ترغب برفع مستوى لياقتك أو كنت ترغب با�سترخاء

فهذا المكان الرائع هو ا±نسب لك.

Narci Spa Facilities

The excellent facilities –into sections for our male and female
guests – include a health & �tness studio with full range of
state-of-the-art gym equipment, a squash court, sauna and
steam room as well as a direct access to our indoor pool on
the 9th �oor.
Whether you want to shape up and improve your �tness
level, or simply relax and unwind, this superb facility is right
for you.







رحلة مائية
تقـودنـا الرحـلـة المـائـيـة إلى حـوض الـسـبـاحة الرائع ذو الميـاه
السـاخنـة الباعثـة للحيوية، ويوفر المسـبح قاعـات دافئة للعالج
المائي مخصصة للرجال. كما ويتميز المسبح بسقف تدخل منه
أشعة النهار آسر لÆنظار، إنه المكان المثيل لÄسترخاء والتحدث

مع ا±صدقاء.

Aqua Journey

Our aqua journey takes us to the stunning swimming pool.
A vitality whirlpool and heated ergonomic male dedicated
loungers for the ultimate hydro-therapy experience. All
roofed by the day light tremendous view. The perfect space
to relax, gently work-out or catch-up with friends.



أجنحة سبا راقية
حتى نحـافظ على خصوصيتـك خـالل زيارتك لنـارسي سبا قمنا
بتـوفير ٦ أجنحـة سـبا للسـكن وتحتوي على غرفـة نوم واحـدة
وحمـام خاص مجهـز بجاكـوزي وغرفـة بخار ومنطقة للعنايـة
بالجسم وسرير مساج. كما ونوفر ٦ أجنحة سبا ملكية للسكن
وتحتوي على غرفة نوم واحدة ومجلس وحمام خاص مجهـز
بجـاكـوزي يكفـي لشـخصـين وغـرفـة بخـار ومنـطـقة للعنايـة

بالجسم وسريرين مساج.

Luxury Spa Suites

To secure your privacy while visiting our Narci-Spa, we have
6 Spa Suites for accommodation with one bed room, and
special bath with Jacuzzi, steam room, body care area and
a massage bed. Also, 6 Royal Spa Suites for accommodation
with one bed room, sitting area, and special bath with big
Jacuzzi for 2 persons, steam room, body care area and 2
massage beds.







نظام نارسي لالسترخاء
تعتبر بيـئـة المنتجع الصحـي بيئة هـادئة لالسـترخاء لذلك نرجو
احـترام الهـدوء وخصـوصـيـة ضـيـوف المنتـجع الصـحي وذلك
بإغالق الهواتف الخلوية والتحدث بصوت منخفض فان المساج

وعالجات الجسم متاحة للبالغين فقط ١٨ عاما أو أكبر.

Narci Relaxation System

Is a spa environment quiet environment to relax so please
respect the privacy of the guests calm and spa and so close
phones and talking quietly. Massage and body treatments
are available for adults only 18 years or older.



جلسات التدليك واالسترخاء

تدليك سويدي
تدليـك مريح يعمـل على تنـشيـط الـدورة الدمـوية ويزيـل التوتـر

وا�جهاد ليمنحك الصحة ويعيد لك النشاط.

تدليك أروما
مسـاج لكامـل الجسـم يتم فيه اسـتخدام زيوت عطـرية تمنح
للعقـل الهـدوء والصفـاء ويعمل على تنشـيط الدورة الدمـويـة
وا±عصـاب الحسـيـة غني بـأسـاليب التدفق الرقيـق التي تتـنـوع
من حيـث درجـات الضغـط والسـرعة ويعـالج االكتئاب والضغط

ويكسب الجسم رائحة زكية.

تدليك الرياضي ( كيروبتك )
مسـاج تـايلـندي يمنـح الجسـم مزيـدا من االنتـعـاش والحيـويـة
ويكسـبه المـرونـة واللياقـة, ويزيـد من التـركيز الـذهـني نتيـجة

استرخاء العضالت المشدودة.

تدليك ا�حجار الساخنة
عـالج فعـال تسـتـخدم فيـه ا±حـجـار النهـريـة الناعمـة الباردة أو
السـاخنـة, التي توضـع على الظـهر لتـزيل توتـر العضـالت وتمنح

الجسم حيوية واالسترخاء.

Massage And Relaxation

Swedish massage
Comfortable massage works to stimulate blood circulation and
removes tension and stress gives you health and restores activity

Aroma Massage
Massage full body, which is the use of aromatic oils give
the mind calm and serenity and works to stimulate blood
circulation and nerve sensory rich soft �ow in ways that
vary in terms of degrees of pressure, speed and handling
depression and stress and gain body smell.

Sports massage ( Kiropetk )
Thai Massage gives the body more recovery and vitality and
gives him the �exibility and �tness, and increases mental
focus as a result of relaxing tight muscles.

Hot stone massage
E�ective treatment using the soft river stones, cold or hot,
that are placed on the back to remove muscle tension and
gives the body vitality and relaxation.







تدليك ديب تيشو
مسـاج يـابـاني يعيـد للجـسـم تـوازنـه الـطـبـيعـي كمـا يـوصف
لمعـالجـة آالم الظهـر وا�رهـاق والتـعب الزائـد وأوجـاع الـرقـبـة

وتشنج وانكماش الكتف.

تدليك نارسس الملكي
مسـاج عالجي شـامل لجـمـيـع أنــواع المـسـاج يـعيـد للجـسـم
تـوازنـه الطبـيـعي ويعـمل على تنـشـيط الدورة الدموية وتحفيز
ا±عـصـاب الحسـيـة وهو مخصص للذيـن يمـضـون وقتـا طـويال
في الـوقـوف أو الجـلـوس ويعـد عـالج ±الم الجسـم كامال من
الـرأس إلى ا±صـابـع وتسـتخـدم فيـه أفـضـل الزيـوت الطبيـعية

العالجية العطرية.

تدليك ا�قدام ( رفلكسلوجي )
اسـتـنـادÔ إلى مـعـالجـات منـطـقة التـبــت القـديـمـة, فـإن هـذه
المعالجة أثبتـت جدارتها عبر الزمن في تحفيز نهايات ا±عصـاب
والتركيـز على مراكز ا±عصـاب في ا±قدام وهو مخصص للذين
يمضـون وقـتـÖ طـويـال في الوقوف حيـث يسـاعـد في تنـشـيـط
حـركـة ا±عـصــاب الحـســيــة من الـــرأس إلى أصــابـــع الـقـدم.

Deep Teshu Massage
Japanese massage restores the body` s natural balance as
prescribed for treatment of back pain, fatigue, excessive
fatigue, pain and spasm of the neck and shoulder contractions.

Massage Royal Narcissus
Therapeutic Massage inclusive of all types of massage
restores the body s natural balance and works to stimulate
blood circulation and stimulate the sensory nerves which is
dedicated to those who spend a lot of time standing or sitting
is the cure for the pain of the entire body from head to �ngers
and use the best natural oils therapeutic aromatic.

Foot massage ( Re�exology )
Based on Tibet` s old district processors, this treatment
proven over time to stimulate the nerve endings and a focus
on neurology centers in the feet, which is dedicated to those
who spend a long time in the stand as it helps in stimulating
the sensory nerves movement from the brain to the toes.



العناية الخاصة بالجسم

حمام شرقي
يعمل على إزالة الدهون السامة من الجلد ويتم فيه استخدام
الصـابون الطبيعي ( المغربي - الشامي - التركي ) وهو خليط
من مجموعة زيوت تزيل الخاليا الميت وتفتح مسامات الجسم

وتـنـشــط الـــدورة الـدمـويــة.

حمام الورود البرية وا�عشاب
عبــارة عن خليــط من ا±عـشــاب الطبـيـعـيــة الجبـلـيــة الغـنـيــة
بالـورد البـري والخـزامى والسنـبل والريحان, والتي تزيل الشوائب
من الجـلد وتمنح الجسـم نعـومـة ونـضـارة وتكـسب الجـسـم

رائـحـة جـمـيـلـة.

حمام نارسي بالعود
حمـام شـامـل مع التـقـشـيـر وتـفـتـيـح البـشـرة وتـوحـيـد اللون
وإزالـة الـشـوائـب والخـاليـا المـيـت من الـجـلد وتنـشـيـط الـدورة
الــدمـويـــة وعـــالج أالم المــفـــاصـــل والـعــضـــالت ويــعـمـــل
على تفـتـيح المـسـامــات ويمـنـح الجـلـد منـاعــة ورائـحـة زكـيـة

ونضارة فائقة.

Private Body Care

Oriental bath
It works to remove toxic fats from the skin and natural soaps
are used (Moroccan - Shami - Turkish), which is a mixture of
a group of oils that remove dead cells, open the pores of the
body and stimulate the blood cycle.

Bath wild roses and herbs
Is a mixture of natural herbs rich mountain wild �owers and
lavender, basil and Sunbul, which removes impurities from
the skin and gives the body softness and freshness and earn
a nice body odor.

Narci bath with oud
Comprehensive bath with peeling skin whitening and unify
the color and remove impurities and dead cells from the skin
and stimulate blood circulation and treat joint pain, muscle
and works to lighten the skin pores and gives immunity and
smell super freshness.







خدمة البدي كير

مانيكير كالسيكي - ٣٠ دقيقة
عـالج مدلل لليدين يجمـل كـًال من اليد وا±ظـافر تبدأ المعالجة
بتشـكيل ا±ظـافر وتجمـيل البشرة المتصلبة ويتبع ذلك تقشير
وتـدليك اليدين يمكن صقـل أظافـرك أو طـالؤها بالطـالء الـذي

تختارينه.

باديكير كالسيكي - ٣٠ دقيقة
سـيمـنـح هذا العـالج المـدلل جـمـاًال لقـدميـك تـبـدأ المـعـالجـة
بتـشـكـيـل ا±ظـافر وتزيين أماكن البشـرة المتصـلبـة ومعـالجة
البشرة الخشنة على باطن القدم يتبع ذلك عالج تقشير وتدليك
عمـيـق للقـدمين بـاعـث على ا�سـترخـاء اللمـسـة ا±خيـرة لهذا

الباديكير هي طالء ا±ظافر بالطالء الذي ترغبينه.

Body Care Service

Classic Manicure - 30 minutes
A pampering hand treatment that beauti�es both hands
and nails. Your treatment begins with the shaping of your
nails and grooming of the cuticles, followed by exfoliating
treatment and hand massage. Your nails can be bu�ed or
coated with a polish of your choice.

Classic Pedicure - 30 minutes
This pampering treatment will beautify your feet. Your tre-
atment begins with the shaping of the nails, grooming of
the cuticles and the treating of the rough skin on the soles
of the feet. Followed by an exfoliating treatment and deeply
relaxing foot massage, The �nishing touch to this pedicure
is the painting of nails with a polish of your choice.



صالة قهوة ل¡سترخاء وا�ستراحة
نــارســي سـبــا يـوفــر أرقـى أجـــواء الــراحــة وا�سـتـرخـــاء في
صــالـــة الـقـهـوة والـشــاي التــابـعـة لـقـسـم المـسـاج لـدعـم
وتـمكيــن ا�حـســاس بـأرقى درجــــات الــهــدوء والـســكـيـنــة
يـتـوفــر فـي صــالــة الـشــاي الـتـابـعــة لـنـارســي سـبــا رائــحــة
الـــورود الــزكــيـــة وا±جـــواء ا�جـتـمــــاعـيــــة مـمـا يــعــزز مـن
ا�حـسـاس بـالـعـادات وتـقـالـيـد تنـاول الشـاي أثنـاء ا�سـتـراحـة
وا�خـتـــالط با±شـــخــاص الـمـتـواجــديـن فـي نـفــس الـوقــت
صـالــة ا�سـتــراحـة تـدعــم أعـلى درجـــات الـهـــدوء، ا±حـــالم
والـســالم مع تـوفـــر أســـرة فـي حــــال وجــود الــرغــبـــة فـي
ا�سـتـلـقـــاء على الـســريــــر يـوجــد لـدى الـمـقـهـى أصــنــــاف
مــتـنـوعــة من الـشــــاي والـقــهــــوة والـعـصــائــر الــطــازجـــة

المـنعـشـة.

Tea and Relaxation Lounge

Relaxation is an integral part of the experience at Narci Spa
which boasts areas for social relaxation and quiet meditation.
The tea lounge is a social, active area, with a smell of neutral
�owers essence to repose and delightfully refreshing tea
service – taking inspiration from traditional tea rituals and
applying a modern twist this is the perfect setting to converse
and chill-out, before or after your spa experience.
The Relaxation lounge is a calm, dream inducing space
with comfortable daybed lounges. The perfect place to
re�ect and dream after the ultimate treatment.
Offering bespoke tea service, afternoon tea and a wide
selection of freshly squeezed juices, smoothies, di�erent
kinds of co�ee and mocktails our Tea Bar is the perfect place
to socialize or relax.







قسم اللياقة البدنية في نارسس
مجـهـز بـأجـهـــزة تـمــاريـــن ولـيــاقـة بـدنـيـة حـديـثة, ويشـمـل
قـسـم اللـيـاقـة البـدنـيــة عــدة مـرافـق لالســتـرخـاء كـقـسـم
الســـاونــا وحـمـــام البـخــار باالضــافــة الى مـسـبــح جـاكــوزي
ساخن وأخر بارد ( ساخن ٣٨ درجة مئوية وبـارد ١٩ درجة مئويـة).
كمـا يتوفـر بنفـس القسـم مدخـل للمـسبـح الخـاص بالـفنـدق

سـواء كـان الهـدف من زيـارة مـركـز اللـيـاقـة البـدنـيـة بنارسـس
التمرين وكمال ا±جسـام أو الراحـة وا�ستجمـام قسم اللياقة

البدنية بنارسس هو ا±فضل.

ساعات العمل
يوميا من الساعة ٧:٠٠ صباحا حتى ١٠:٠٠ مساء

الموقع في الدور الثامن بالفندق
اللبـاس : مـالبـس ريـاضـية الئـقــة
يوجـد خـزانـات لتـغيـيـر المـالبس

Tea and Relaxation Lounge

The excellent facilities – separated into two sections for
our male and female guests – include a health & fitness
studio with full range of state-of-the-art gym equipment, a
squash court, sauna and steam room as well as two Jacuzzi
pools, one with heated water (38 Celsius) and one with cold
water (19 Celsius), in addition to a direct access to our indoor
day light pool on the 9th �oor.
Whether you want to shape up and improve your �tness
level, or simply relax and unwind, this superb facility is right
for you.

Opening hours
Every day 7:00 am – 10:00 pm
Location 8th Floor
Dress Code Suitable sport clothes
Lockers are available



قواعد نارسي سبا

ساعات العمل
نارسي سبا : ٠٠ : ٠٩ - ٠٠ : ٢٢

للمزيد من المعلومات أو الحجز الرجاء االتصال بفندق نارسس

الوصول
لضمان السالسة واالستمتاع بوقتك قدر ا�مكان نقترح أن تصل قبل ١٥ دقيقة من موعدك حيث يسمح لك هذا بتسجيل وصول سلس لتمنح نفسك
ما يكفي من االسترخاء وتعتاد على أجواء المنتجع وفي حالة الوصول متأخرÔ عن موعد المعالجة فإن ذلك قد يـؤدي إلى تقليص وقت معالجتك.

الحجوزات
ننصحك بحجز معالجتك مقدمÖ لتجنب حصول أي مشكلة تفاصيل بطاقة االئتمان أو الدفع المسبق مطلوبة �جراء أي حجز وتأكيده.

االستشارة والظروف الصحية
سيتم عقد جلسة إستشارة مع خبير صحي مؤهل قبل معـالجتك, حيث يمكن بحث أية مخـاوف صحية واحتيـاجات خـاصة, الرجـاء إبالغنا إذا كانت
لديك أية طلبات خاصة عند إجراء حجزك, فقد تكون بعض المعالجات غير أمنة أو غير مالئمة بالنسبة لك. وفي حالة وجود أي حاالت مرضية أو حساسية
مسبقÖ, فيرجى استشارة الطبيب قبل الحجز  في أي عالج صحي أو استخدام مرافق السبا. حيث ستضمن هذه ا�جراءات سالمتك قبل الحصول على

أي عالجات. الرجاء إبالغنا إذا كنِت حامًال أو ترضعين عند إجراء حجزك, فقد تكون بعض المعالجات غير أمنة أو غير مالئمة بالنسبة لك.

ا�ستعداد للمعالجات الصحية
ينصح با�ستحمام قبل جميع معالجات الجسم, أيضÖ من المستحسن أن يقوم الرجال بحلق ذقونهم قبل بضع ساعات من موعد معالجة الوجة

على أن يقوموا بذلك مباشرًة قبل المعالجة.



Narci Spa Etiquette

Hours of Operation
Narci Spa:  09 : 00  – 22 : 00
For more information or reservation, please call  Narcissus Hotel.

Arrival
To ensure your time with us is a pleasurable and as seemless as possible, we recommend that you arrive at Talise Spa 15 Minutes prior your
scheduled appointments. This will allow for a smooth check-in and the opportunity to relax and enjoy the facilities before your treatments.
Late arrivals will be subject to reduced treatment times.

Reservations
We would recommend to book your treatment well in advance to avoid disappointment. Credit card details or pre-payment are required
to make and con�rm any booking.

Consultation and health Concerns
There will be a consultation with a quali�ed spa practitioner before your treatment, where any health concerns or special needs can be
addressed. Please advised us if you have any special request when making your bookings, as some treatments may not be safe or suitable
to be carries out. In case if pre-existing conditions or allergies, please consult a doctor before booking any spa treatment or using the spa
facilities. This will ensure your safety before having any treatments or using the spa facilities. This will ensure your safety before having any
treatments. Please advise us if you are pregnant or breastfeeding when making your booking as some treatments may not be safe or
suitable to be carried out.

Preparation for spa treatment
It is advisable to shower prior to all body treatments. It is recommended that men shave a few hours before their facial appointments,
rather than just before.



راحتك
لضمان راحتك يرجى إبالغ معالجيك إن كان مستوى الضغط المستخدم مالئمÖ لحاجتك حتى تضمن استرخائك وحصولك على تجربة السبا المثالية.

مايجب إرتداؤه
إن لك حريـة إرتداء ما تشاء من المالبـس المريحة وسوف نوفر ثوب ا�ستحمـام وخف ومالبس داخليـة تستعمل لمرٍة واحدة, أو يمكنـك القـدوم من

غرفتك بثوب ا�ستحمام والخف, وسنوفر في غرفة المعالجة أي مالبس خاصة ضرورية لمعالجتك.

المقتنيات الثمينة والمجوهرات
نوصي بعدم إرتداء أية مجوهرات أثناء المعالجات الصحية, إذا قمت بجلب أية مقتنيات ثمينة أو مجوهرات, فسوف نزودك بمكان أمن لحفظها, لكن

يرجى العلم بإننا لسنا مسؤولين عنها.

برامج الوالء وعضويات السبا
يقدم نارسي سبا بيئة فريدة من نوعها للراحة وا�سـترخاء. ونقدم عضويات للسبـا با�ضافة الى برامج والء, والتي ستنـاسب جميع احتيـاجـاتك وأكثر

الرجاء التحقق من موظفي خدمة الضيوف للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة برحلتك �كتشاف ذاتك.

بعد العناية
بعد بعض المعالجات مثل التقشير, ينصح بتجنب التشمس لمدة ٢ الى ٣ ساعات على ا±قل, وسوف ينصحك معالجك بإستخدام منتجات واقية من

الشمس يمكن شراؤها من متجر الهدايا بالفندق.

المياه
ننصحك بشرب الماء قبل المعالجة وبعدها للمساعدة في إخراج السموم من جسمك.

الهواتف النقالة وأجهزة النداء ا±لي
تعد بيئة المنتجع مكانÖ هادئÖ  ومريحÖ, يرجى احترام جونا الهادئ وخصوصية الضيوف ا±خرين, ونرجوا منك أن تحول هاتفك النقال أو جهاز النداء الى

الوضع الصامت عندما تصل حتى تسترخي أنت والضيوف ا±خرين.



Your comfort
To ensure your comfort please let our therapists know whether the pressure applied is suitable for your needs, to ensure that you relax
and receive the perfect spa experience.

What to wear
Please feel free to wear whatever makes you feel comfortable. We will provide a bathrobe, disposable underwear and slippers, or you may
arrive in your robe and slippers from your room. In the treatment room, a place will be provided for their safekeeping, but please note that
we cannot be held responsible for them.

Valuables and jewellery
We recommend that no jewellery be worn during spa treatments. If you bring valuables and jewellery with you, a place will be provided for
their safekeeping, but please note that we cannot be held responsible for them.

Loyalty Programs and Spa Membership 
Talise Spa o�ers a unique environment for rest and relaxation. We o�er both spa memberships as well as a loyalty program which will �t all
your needs and more. Please check with our guest’s services to get more information on your journey to self-discovery.

Aftercare
It is recommended after some treatments, i.e. exfoliation, that you avoid sunbathing for at least 3-2 hours. Your therapist will recommend
sun protection products which can be purchased at the Hotel Gift shop.

Water
We recommend you drink water before and after the treatment to help �ush toxins from the body.

Mobile Phones and pagers
The spa environment is one of tranquility and relaxation. Please respect our peaceful ambience as well as the privacy of other guests. We
kindly ask that you turn mobile phone or pager to silent mode when you arrive to allow you and our other guests to relax.



المأكوالت والمشروبات
يـرجى إتاحة وقت كاٍف قبل معـالجتك للهضم بعد ا±كل, يمنع تناول المشروبـات قبل أي معـالجة كمـا نقدم قائمة طعـام صحي في المطعم.

التدخين
نرجوا من جميع ضيوفنا المساعدة في المحافظة على جو النقاء في المنتجع من خالل عدم التدخين.

قسائم الهدايا
يمكن شراؤها لخدمة معينة أو باقة أو مبلغ من قسم استقبال المنتجع.

العناية في المنزل
يقدم اختصاصيو المعـالجة توصيـات ووصـفـات متـخـصـصـة يـمـكـن شـراؤهـا من مـتـجـر نـارسـي سبـا.

المالحظات
نتمنى لجميـع الضيـوف الشعـور بالـراحة أثناء زيارتهم لنـارسي سبـا, إذا كـانت لديك أية مخـاوف أو إسـتسفـارات بخصـوص معـالجتـك أو المـرافق يـرجى

التحدث الى معالجك أو مدير المنتجع الذي سيعمل جاهدÔ لضمان حصولك على أفضل تجربة ممكنة.

القوانين المحلية
الـتـزامـÖ بالـقـانـون السعـودي سـوف تتم العنـايـة بالضيـوف من السيـدات بـواسطـة مـعالجات إنـاث والضـيوف من الرجـال بواسطـة معـالجين ذكور.



Food & Beverages
Please allow su�cient time before your treatment to digest after eating. Consumption of beverages is prohibited prior to any treatment. We 
also provide our healthy eating menu at A Resturant.

Smoking
We ask our all guests to help conserve the spa tranquility by not smoking.

Gift Certi�cates 
Can be purchased for a speci�c service, package or amount at the spa reception.

Home Care 
Professional recommendations and prescriptions are available from treatment specialists and can be purchased at narci spa.

Feedback
We want all out guests to feel comfortable during their visit to Narci Spa. If you have any concerns or queries regarding your treatment or
the facilities, please speak with your therapist or Spa Manager who will endeavor to ensure that you have the best possible experience.

Local Laws
In adherence to KSA Law, female guests will be attended to by female therapist and male guests will be attended by male therapists.





يدار من قبل شركة سالفيا سبا
Managed by Slavia Spa Company



Intersection of Olaya St. with Tahlia St., Riyadh
www.narcissusriyadh.com

Tel.: 92  0000  777


