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FEEL GOOD

وظالل  الطبيعّية  المحلّية  الحجرّية  العنا�صر  على  المعمارّية  والهند�صة  المنتجع  في  الت�صاميم  وترتكز 

اللون االأبي�ص، مّما يجعل األوان الجزيرة تبرز في تناق�ص اأكثر حّدة. 

الفندق  في  ال�صّحي  المركز  يقّدم  كذلك،  وال�صحّية.  اللذيذة  اليوناني  الطعام  بقائمة  الفندق  ويمتاز 

الخدمات  من  وا�صعة  مجموعة  عن  ف�صاًل  الجزيرة.  في  نوعها  من  الوحيدة  وهي   Valmont عالجات 

بعالجات  اال�صتمتاع  يمكنك  حيث  وا�صعين  �صبا  وجناَحّي  وهادئة،  مريحة  بيئة  في  ي�صًا  خ�صّ الم�صّممة 

تجمع  والتي   ،Valmont لدى  عالمّيًا  الم�صهورون  ال�صبا  خبراء  �صّممها  التي  والتجميل  والتدليك  الوجه 

احتياجاتك  تلبية  بهدف  ذلك  وكّل  الطبيعّية.  المكّونات  واأنقى  ال�صاملة  التقليدّية  العالجات  حكمة  بين 

ة، مّما �صي�صاعدك في الح�صول على ب�صرة جميلة وطبيعّية واإح�صا�ص متجّدد بالهدوء الداخلي.  الخا�صّ
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