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 Willow Stream Spa at
Fairmont Nile City

In fast-paced, clamorous Cairo at the edge of the majestic river Nile is the 
Willow Stream Spa at Fairmont Nile City, a sophisticated sanctuary where 
guests can step through spa doors and enter into a desert paradise.

As every Willow Stream Spa is designed to reflect the beauty and ambiance of 
its location, at Fairmont Nile City, the décor is inspired by the surrounding 
natural environment – sandy colors and textures, reminiscent of the desert by 
day are contrasted with cooler hues which represent the desert at night.

The spa offers a place to slow down, breathe deeply, and rediscover one’s 
energy. Enjoy relaxing lounges and a luxurious couple’s suite experience, 
separate women and men’s areas, panoramic saunas, private Turkish hammam 
suite, energizing rain and ice-mist showers, desert-inspired steam rooms, 
and refreshing ice fountains. Treatment rooms feature malachite – believed 
to promote vitality and ward off evil – and turquoise – as a representation of 
inner wisdom. A retail boutique, a nail spa, and an international hair salon are 
also available adding to the pampering experience.   

Our treatments draw on local culture and traditions, combining time-honored 
sea-based therapy with natural health and beauty secrets of ancient Egypt. 
Enjoy a healing bath with milk, honey, and Dead Sea salts, unwind with 
ancient steam bath rituals that will leave you glowing or indulge in a side-by-
side couple’s massage overlooking the river Nile. Every experience at Willow 
Stream Spa is set to calm your mind, delight your senses, and leave you with 
newfound energy.
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 Our Name: Willow Stream

The Willow Stream name and logo were designed to reflect our philosophy 
and connection to nature’s elements, the timeless landscape of each of our lo-
cations, and its integration with the human spirit.

Willow: The strength of the Willow tree is in its deep roots, strong center, and 
branch flexibility which represent our deep-rooted authenticity and belief in 
a healthy combination of body strength and flexibility, as well as the spirit.

Stream: The Stream is a metaphor for our energizing journey throughout life: 
bending, curving, and changing constantly in a peaceful purposeful manner 
and flowing easily around any obstacles rather than trying to go through them. 

Our Logo:
The four circles on our logo are ancient symbols representing the world’s es-
sential elements, earth, air, fire, and water. The willow tree represents a fifth 
element, wood. The balance of these five elements is 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 and that is why energy renewal is our 
mission.

Each of our spas is designed to reflect the energy of its surroundings: the 
desert, the mountains, the sea or the cityscape, 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, steam rooms and saunas, and yoga and fitness areas are all 
designed to stir our passion for living with abundant energy.
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Willow Stream Spa Product Philosophy 
Willow Stream Spa places emphasize on many aspects when choosing spa 
products for each of our spas around the world. With luxury in mind, our 
spas offer quality and result-driven treatments which are personalized to suit 
the needs and the individuality of our guests. Environmental sustainability is 
considered whenever and wherever possible to reflect our social responsibility. 

Phytomer

Phytomer, a true pioneer, is a leading company in marine biotechnology with 
a unique reserve of natural and ultra high-performance ingredients. In its 
laboratories, near Saint-Malo, France, a team of experts in skin biology invents 
the cosmetics of tomorrow. It develops formulas that are ever more effective 
and sensory while reducing its environmental footprint. In the treatment 
room, Phytomer treatments reconcile the esthetic effectiveness of a beauty 
salon with the holistic well-being of a spa. They are distinguished by exclusive 
manual techniques combined with specific professional products that are the 
ultimate in biotechnological efficacy. They reflect 40 years of professional 
expertise dedicated to creating and teaching original, relaxing, and extremely 
active protocols. 

The effectiveness of Phytomer products and treatments is always scientifically 
proven by independent laboratories. Their quality is confirmed in the field 
by the presence of the brand in more than 10,000 retail outlets worldwide. 
Phytomer continues, year after year, to attract thousands of new professionals 
won over by its iconic products, such as OLIGOMER®, and its latest 
innovations in the image of VMR, the incredible "top coat" of professional 
skin care.
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Willow Stream Spa Wellness Facilities
Exercise is a vital component to daily life, especially for travelers looking for 
high-quality well-equipped fitness facilities. Fairmont Nile City’s Willow 
Stream Spa will assist you in maintaining your regular workouts away from 
home ensuring that you stay on top of your fitness goals while refreshed and 
inspired. Willow Stream Spa offers a state-of-the-art health club equipped with 
the latest range of Life Fitness® exercise machines and free weights complemented 
by a modern audio/visual entertainment system to meet your needs. 

Catering to your own fitness level, ability or age, Willow Stream Spa’s 
professionals are here to assist you in achieving your personal health and 
fitness goals, supporting you every step of the way.

Fairmont Nile City is the perfect environment to restore your energy with 
access available to hotel guests as well as exclusive members offering a range of 
facilities and services including:

• Health club equipped with the latest state-of-the-art cardio, strength, and
   free weights machines
• An exercise studio with a selection of aerobics and body equilibrium classes
• Personal training services
• Rooftop Sky Pool with extended jacuzzi
• High speed internet access
• Separate relaxation areas and lockers for males and females
• Experience showers and ice fountains complemented by panoramic saunas
   and steam rooms
• Retail shop offering select products
• An international hair salon

Personal Training

Attain peak performances whilst achieving your desired fitness results. 
Combine workouts with one-to-one strength training and fitness coaching. 
Allow our personal trainers to help you create a customized program aiming 
at balancing physical activity with relaxation.



Sky Pool

Located on the   SK   level, Sky Pool is the ideal spot for sunbathing and relaxation 
after a busy day in Cairo. Kept at 32 °C in summer and 38 °C in winter, it is ideal 
for year round swimming with its convertible roof.

Hydrotherapy Experiences
Steam Room

Maintained at 38 – 42 °C, this humid aromatic heat experience is highly 
beneficial for those who suffer from asthma and bronchitis as it opens up the 
breathing passages and alleviates congestion. We recommend that a session 
lasts 10 – 15 minutes and that you keep your body well hydrated afterwards. 
Humid heat is especially beneficial before or after a massage treatment as it 
increases circulation.

Panoramic Sauna

Maintained at 92 – 104 °C, this dry heat experience soothes and warms the 
muscles relieving tension from your body and reducing joint pain. Saunas are 
beneficial for those who suffer from arthritis, painful migraines, headaches or 
just the common cold. They are used as a way of warming the body after an 
intense workout. Dry heat is recommended for 10 – 15 minutes daily and it is 
important to ensure that your body is kept well hydrated afterwards.

Experience Showers

The two showers – rain and mist, have a unique variety of multi-temperature 
water sequences, combined with soothing warm and cold jets, to relax the body.

Ice Fountains

A rapid cooling option which we recommend after all heat experiences. This 
is especially beneficial as it enhances the wellness of the skin, tissues, and 
muscles in addition to stimulating blood circulation and strengthening the 
immune system. 
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Fitness and Memberships
At Fairmont Nile City, we understand the importance of exercise in our daily 
life. Our fitness center is built to ensure our guests have comfortable spaces 
with the latest range of equipment.

Willow Stream Spa offers exclusive memberships* to access a comprehensive 
fitness and wellness center. Valued members’ benefits include:

• 10 personal training sessions
• Priority to all group classes at the studio
• Use of facilities including fitness and rejuvenating areas
• Use of the rooftop Sky Pool with extended jacuzzi 
• Complimentary parking during your workout
• Special price for spa and salon treatments
• Special price for retail items at Willow Stream Spa store
• Special price for food & beverage 
• Special price for laundry

The fitness center is open daily from 06:30 a.m. until 10:00 p.m. and is located 
on the  SP  level.

* Terms and conditions apply.
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Willow Stream Signature Expressions
Willow Stream Spas are world renowned for their authentic energy building 
signature treatments, which offer experiences that highlight ingredients, 
techniques, and products unique to Willow Stream Spa and/or Cairo.

Heart of Cairo – 120 minutes
Couple’s Retreat

While you take in the magnificent views of the majestic river Nile from your 
private suite, travel back in time to ancient Egypt with a two-hour experience 
of chamomile body scrub blended with jojoba, a healing bath with salts from 
the Red Sea – Safaga, a nourishing body mask, a relaxing scalp and facial 
massage, and a body massage performed with a blend of essential oils to soothe 
and refresh your skin. 

Hammam Heaven – 120 minutes
Private Ritual

Thousands of years ago, Egyptians discovered that a skillful combination of 
heat and water can revitalize the body and mind. Over the years, this steam 
bath ritual, known as hammam, has been shaped by Europeans, Ottomans, 
Romans, and Moroccans; today at Willow Stream Spa, we proudly offer 
our very own version performed in a sophisticated private environment. In 
the warming room, you are enveloped in relaxing steam followed by skin 
cleansing with a traditional kese – exfoliating glove – improving circulation 
and removing dead cells. Finish up with a massage with the finest eucalyptus 
black soap and a warm rinse.

Egypt Energy – 120 minutes
Fit for a Queen

Discover Cleopatra’s ancient Egyptian beauty secrets. First, you’ll be 
immersed in a rich bath of milk, honey, and salts from the Red Sea – Safaga, 
then continue with a locally developed aromatherapy oil massage designed to 
deepen your relaxation. Finish up the experience with a refreshing facial.
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Classic Facials
Youth Revealing Pioneer Facial – 90 minutes
Cellular Renewal

Face, lips, and décolleté. A facial massage with an exceptional treatment 
technique for instant visible results, with two professional masks and a unique 
resurfacing lotion. This treatment reaches the height of biotechnological 
performance and restores the skin's youthfulness, softness, and luminosity. 
A specific face massage completes the action of the products and heightens 
relaxation. This treatment is guaranteed to provide you with smoother, firmer, 
and more radiant skin.

Skin Escape Facial - 90 minutes
Just for Men Experience

Start up with a total body exfoliation using sandalwood salts from the Red 
Sea – Safaga. Cleansing and facial treatment creams in the Phytomer Homme 
product range are used to deliver a more specifically adapted solution for the 
treatment of the male epidermis resulting in a re-moisturized, rejuvenated, 
soothed, and oxygenated skin.

Extended Youth Facial – 90 minutes
Antioxidant

At the high-end of scientific expertise and excellence in facial care, the 
“Extended Youth Facial” offers unique results paired with precious moments 
of total well-being. Thanks to three high-performing professional products 
and a unique procedure which optimizes the effectiveness of their ingredients, 
this treatment works in three phases:  

• Resurfaces the skin using a new generation exfoliation
• Corrects and firms wrinkles using a particularly formulated massage wax
• Restructures facial skin by combining the use of specifically concentrated 

ingredients with a high-tech smoothing and firming mask

Finish the experience with a rich bath soak of scented salts from the Red Sea - Safaga.  



Body Treatments
Body Scrub and Massage – 60 minutes
Customized Combinations

An invigorating body polish with sandalwood, brown sugar, mandarin or ground 
coffee beans in addition to a 30-minute massage with blended essential oils.

Essential Sculpting Body Care – 90 minutes
Slimming & Sculpting 

An all-in-one solution to refine the figure and smooth cellulite, with its 
combination of fat-burning Thermo Reducing Clay and intensive targeted 
massages, the “Essential Sculpting Body Care” offers the ultimate in Phytomer 
contouring. The success of this treatment lies in a self-heating body mask 
which is applied at the start of the treatment to the area between the waist and 
the knees followed by a real symphony of sculpting massage strokes using 
specific high-performance contouring products. A combination of stroking, 
kneading, and rolling movements is methodically employed on the abdomen, 
buttocks, hips, and thighs resulting in a reduction in dress size by at least one 
size in less than five treatments.

Sea Holistic Body Treatment & Facial – 90 minutes
Private Ritual 

The “Sea Holistic” treatment is an ultra relaxing treatment with its gentle 
warmth and fragrant scent of lavender. A combination of light strokes, 
pressure, and stretching complements this very original body massage using 
Thai-inspired sea boluses eliminating tension knots and restoring balance to 
the body. The treatment also offers an exfoliation experience using sea salt 
crystals and a radiance boosting facial treatment restoring all the skin's natural 
luminosity and softness. Finish up the experience by a rich bath soak of scented 
salts from the Red Sea – Safaga.
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White Lumination Pioneer Facial – 90 minutes
Brightening

Start up with a luxurious Willow Stream Spa foot detoxification ritual 
using feet soak sea salts, then continue with a skin ritual cleansing along 
with chemical exfoliation in order to encourage a “new skin” effect. This 
is followed by a face massage carried out with the new Perfecting Massage 
Cream, an advanced professional product formulated to combine brightening 
action, dark spot correction, and action on wrinkles. The application of the 
new Luminous Complexion Mask, plasticizing with vitamin C delivers a final 
burst of radiance for a glowing face resulting in visibly brightened skin, more 
luminous complexion, and immediate burst of radiance.

Marine Breeze Facial – 60 minutes
Oxygenating

A real breath of oxygen treatment that brings all the benefits of a seaside 
stroll into the treatment room reducing shine and blemishes and restoring 
luminosity to the complexion. This relaxing treatment is ideal for combination, 
oily or clogged skin and is designed to oxygenate and purify bringing strong 
deep-cleansing and clarifying properties to the skin. The treatment ensures 
an excellent dilation of pores to promote the elimination of impurities.
Products used contain ingredients which promote cellular respiration and 
remineralization.
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Marine Body Contouring Wrap – 90 minutes
Nourishment from the Sea

This treatment is based on a high-performance marine body wrap combined 
with a complete body massage to help eliminate toxins, break down fat or 
reinvigorate skin tissues. It is based on the renowned esthetical technique of 
heat wrapping. Gentle exfoliation using a marine sponge at the start of the 
treatment stimulates the epidermis. The marine wrap is then applied to the 
whole body and is activated gently by micron foil. A total body massage at the 
end of the "cocoon" treatment leaves you beautifully relaxed and rehydrated.

Hammam Energy – 60 minutes
Exfoliation

Experience the ancient art of a hammam bath where you will be given a 
cleansing exfoliation using castile soap sloughing off your dead skin cells. This 
is followed by a back, neck, and shoulder massage that will be personalized 
with your choice of aromatherapy blends.

 Body Massages

Stone Massage – 60/90 minutes
Muscle Melt

A deep-heat massage performed with warmed stones and rich aromatherapy 
oils relieving muscle tension and melting the stress away.

Thai Massage – 60/90 minutes
Asian Experience

This oil-free healing therapy massage – which has been taught, practiced, and 
handed down through generations in Thailand for over 2,500 years – is based 
on a series of passive acupressure and stretching techniques using the therapist’s 
fingers, thumbs, elbows, arms, and feet allowing the body’s internal energy to 
flow freely and alleviating problematic conditions such as lower back pain, 
arthritis, headaches, and stress-related conditions improving flexibility and 
balancing the body’s energy system.

Reflexology Massage – 60/90 minutes
Balancing

One of the world’s oldest healing methods. Reflexology is a unique massage 
technique applied to the feet and hands that is designed to bring the body into 
balance. A head, neck, and shoulders massage is also included.

Maternity Massage – 60 minutes
For Mothers-to-be

A pampering experience designed with the safety of the mother and child in 
mind. A customized approach which helps ease sore spots and improve mobility.
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Sports Massage – 60/90 minutes
Muscle Recovery

A massage combining deep tissue work with stretching, rocking, and circulation 
moving lactic acid out of the system. A mild soreness may result afterwards.

Stress Relief Massage – 60/90 minutes
Willow Stream Spa Signature

This customized medium pressure massage experience is designed with the 
sole purpose of stress relief focusing on all of your main tension points: head, 
neck, shoulders, back, and feet.

Relaxation Massage – 60/90 minutes
Restful

This tailored full-body Swedish massage uses long, smooth, and relaxing 
strokes to increase circulation and promote relaxation.

Couple's Treatments
Heart of Cairo – 120 minutes
Couple’s Retreat

While you take in the magnificent views of the majestic river Nile from your 
private suite, travel back in time to ancient Egypt with a two-hour experience 
of chamomile body scrub blended with jojoba, a healing bath with salts from 
the Red Sea – Safaga, a nourishing body mask, a relaxing scalp and facial 
massage, and a body massage performed with a blend of essential oils to soothe 
and refresh your skin. 

Side-by-Side Massage – 60/90 minutes
Time Together

The perfect gift is spending time together. Enjoy a break from the pressures of 
everyday life with a side-by-side massage in a couple’s spa suite overlooking 
the majestic river Nile.
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Spa Essential Packages
Our experienced coordinators and therapists are at your service to recommend 
any three or four hour spa packages customized to your needs including a 
freshly prepared bento box meal of your choice.

Additional Time
To upgrade any of our current treatments with additional time and/or
services, please choose from this selection of 30-minute miniature treatments:

• Mineral or Cleopatra Bath
• Head, Neck, and Shoulder Massage
• Body Scrub
• Mummy Wrap
• Foot Massage
• Express Facial

--------------------------------------------------------------------------------------------
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Enhancing your Spa Experience
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Spa Environment

In the interest of tranquility and relaxation, Willow Stream Spa is an adult 
sanctuary. Guests must be 18 years of age or older to use the spa facilities. To 
respect other guests’ peace and privacy, mobile phones and other electronic 
devices are not permitted. If you wish to receive messages during your spa 
experience, kindly advise the Spa Reception and we will be happy to assist you.

Spa Experience

Willow Stream Spa experiences last at least one hour as we wish to take the 
time you need to find your energy.

Spa Arrival and Etiquette

We recommend that you arrive 45 minutes prior to your scheduled 
appointment to enjoy the beautiful spa facilities including the steam room, 
sauna, and experience showers. Kindly note that all treatments will end as 
scheduled so that the next guest may begin on time. Please leave your jewelry 
and valuables in your guest room safe box or the hotel safe box.

Spa Attire

You will receive a Willow Stream Spa 100% cotton robe and slippers to wear 
in the spa as well as a locker for your personal belongings. Our therapists 
are highly trained in draping procedures to ensure your complete privacy; 
however, for your comfort, undergarments may be worn during treatments. 
Out of respect for the local culture, please note that swimsuits are required to 
enjoy the spa public facilities.

Health Matters

Kindly inform us of any health conditions at the time of booking, e.g. high 
blood pressure, heart condition, allergies or pregnancy. Consumption of 
alcohol before, during or directly after your spa treatment is not recommended. 
We request that you complete a medical history form upon arrival in order for 
us to customize your experience according to your needs.

Making an Appointment 

To accommodate your preferences, advance reservations are recommended. 
To book your appointment, please call our Spa Experience Coordinators prior 
to your arrival to create the perfect spa itinerary to ensure you will have a 
memorable time. Questions are, of course, welcome. For reservations, please 
call +2 02 2461 9636 or through e-mail on fnc.willowstream@fairmont.com

Spa Cancellation Policy

If you must reschedule or cancel any spa appointment, please notify the spa 
four hours prior to your appointment to avoid being charged for the service. 
Cancellation of a package requires a 24-hour notice.

Hours of Operation

Spa Facilities: 06:30 a.m. until 10:00 p.m.

Gym: 06:30 a.m. until 10:00 p.m.

Spa Appointments: 09:00 a.m. until 10:00 p.m.

Salon Appointments: 10:00 a.m. until 10:00 p.m.

Sky Pool: 08:00 a.m. until sunset
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الحاالت الطبية والصحية
يرجى إطالعنا على أي حالة طبية أو صحية عند تحديد موعد المعالجة مثل ارتفاع ضغط الدم، حاالت 
للممارسات  الخضوع  بعد  أو  أثناء  قبل،  الكحوليات  تناول  مستحب  غير  الحمل.  أو  الحساسية  القلب، 
الصحي  للمنتجع  لدى وصولك  الطبي  التاريخ  استمارة  برجاء ملء  مباشرة.  الصحي  بالمنتجع  العالجية 

حتى نتمكن من تخصيص أفضل تجربة عالجية تناسب احتياجاتك.

تحديد موعد
يرجى االتصال برقم الهاتف 9636 2461 02 2+

fnc.willowstream@fairmont.com :أو عن طريق البريد اإللكتروني

لمساعدتنا على تلبية رغباتك، نوصي بالحجز المسبق. للحجز، برجاء االتصال بمنسقي تجارب المنتجع 
متطلباتك  تناسب  التي  التجارب  وتحديد  اختيار  في  مساعدتك  يسعدنا  وسوف  وصولك  قبل  الصحي 

الشخصية كما نرحب بالطبع بأي أسئلة قد تطرحها.

إلغاء الحجز
إذا رغبت في تغيير موعد الحجز الخاص بك أو إلغاءه، يرجى إبالغ المنتجع الصحي بذلك مسبًقا بـأربع 

ساعات على األقل لتجنب سداد أي غرامة.

إلغاء الباقات يتطلب إشعاًرا مسبًقا بـ 24 ساعة.

ساعات العمل
المنتجع الصحي: 6:30 صباًحا وحتى 10:00 مساًءا

الجيـم: 6:30 صباًحا وحتى 10:00 مساًءا
مواعيد العالجات: 9:00 صباًحا وحتى 10:00 مساًءا
مواعيد الصالون: 10:00 صباًحا وحتى 10:00 مساًءا

حمامات السباحة: ٨:00 صباًحا وحتى غروب الشمس

منتجع ويلو ستريم الصحي        2٥

بيئة المنتجع الصحي
حيث أن منتجع ويلو ستريم الصحي يوفر جًوا من الهدوء واالسترخاء، يعتبر المنتجع مالٌذ للبالغين فقط 
حيث يتعين أال تقل أعمار الضيوف عن 1٨ عاًما. للحفاظ على سالمتك وخصوصيتك، ال يسمح باستخدام 
تواجدك  خالل  الرسائل  استقبال  في  رغبت  إذا  اإللكترونية.  األجهزة  من  غيرها  أو  المحمولة  الهواتف 

بالمنتجع الصحي، يرجى إخطار قسم االستقبال وسيسعدنا مساعدتك. 

تجارب المنتجع الصحي
تستمر تجارب منتجع ويلو ستريم الصحي لمدة ساعة على األقل لكي تحصل على الوقت الكافي الكتشاف 

طاقتك. 

الوصول إلى المنتجع الصحي وآداب التعامل
نوصي بوصولك قبل موعد تجربتك المقرر بـ 4٥ دقيقة للتمتع بمرافق المنتجع الصحي الرائعة مثل غرف 
حتى  لها  المحدد  الوقت  في  تنتهي  سوف  والتجارب  العالجات  جميع  أن  العلم  برجاء  والساونا.  البخار 

يستطيع الضيف التالي البدأ في الوقت المحدد له. 

يرجى االحتفاظ بالمجوهرات والمتعلقات الثمينة في خزينة غرفتك أو في خزينة الفندق. 

مالبس المنتجع الصحي
سوف يتم تسليمك رداء منتجع ويلو ستريم الصحي، قطن 100٪، وشبشب خالل تواجدك معنا الرتدائهم في 
األوقات بين العالجات. هذا باإلضافة إلى خزينة لمتعلقاتك الشخصية. إن معالجونا ُمَدرَُّبون تدريًبا عالًيا 
بحيث يضمنون خصوصيتك الكاملة أثناء تغيير وارتداء مالبسك. ألجل راحتك من الممكن ارتداء المالبس 
الداخلية أثناء العالجات. حرًصا منا على احترام الثقافة المحلية، برجاء العلم بأنه يجب ارتداء مالبس 

السباحة لالستمتاع بالمرافق العامة للمنتجع الصحي.

أسس وآداب المنتج الصحي
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إن منسقينا ذوي الخبرة العالية على أتم استعداد لتوفير أي من الباقات التي قد تمتد إلى ثالث أو أربع 
ساعات والتي يتم تصميمها خصيًصا لك باإلضافة إلى وجبات البنتو بوكس الصحية الطازجة.

من  أي  من  االختيار  برجاء  اإلضافية،  الخدمات  أو  الوقت  حيث  من  المتوفرة  التجارب  من  أي  لترقية 
التجارب المصغرة التالية لمدة 30 دقيقة:

• حمام األمالح المعدنية أو حمام كليوبترا
• مساج الرأس، العنق واألكتاف

• تدليك الجسم
• تجربة لف وترطيب الجسم

• مساج القدم
• تنظيف الوجه السريع

باقات المنتجع األساسية

الوقت اإلضافي

--------------------------------------------------------------------------------------------
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قلب القاهرة ١٢٠ دقيقة
دلل من تحب

الصحي، ستسافر عبر  بالمنتجع  الخاص  العظيم من جناحك  النيل  لنهر  الخالبة  تأسرك اإلطاللة  بينما 
الزمن إلى مصر القديمة في جلسة مساج بالبابونج التي طالما شاعت في تلك العصور مع إضافتنا الخاصة 
من الجوجوبا. استمتع بعد ذلك بحمام استشفائي بأمالح سفاجا، قناع مغذي للجسم، جلسة تدليك للرأس 

والوجه ثم تدليك للجسم بمزيج من الزيوت العطرية لتلطيف وترطيب الجلد.

مساج األزواج ٩٠/٦٠ دقيقة
قضاء الوقت مًعا

أفضل وأمثل هدية يمكنك تقديمها هي قضاء الوقت مًعا. استمتع بالراحة من ضغوط الحياة اليومية من 
خالل هذه المعالجة في جناح األزواج المطل على النيل.

تجارب األزواج

المساج الرياضي –٩٠/٦٠ دقيقة
عالج العضالت

حمض   حركة  تحفز  بحيث  الدموية  الدورة  وتحسين  العميقة  األنسجة  تنشيط  بين  المعالجة  هذه  تجمع 
الالكتيك خارج الجسم. قد يصاحب هذه المعالجة بعض اآلالم الخفيفة.

مساج تخفيف التوتر –٩٠/٦٠ دقيقة
خاص بمنتجع ويلو ستريم الصحي

التوتر  تم تصميم هذه التجربة والتي تتم بقوة ضغط متوسطة لتركز بشكل أساسي على تخفيف وإزالة 
بحيث تركز على كافة نقاط الجسم الرئيسية مثل الرأس، العنق، الكتفين، الظهر والقدمين.

مساج االسترخاء –٩٠/٦٠ دقيقة
الراحة التامة

من خالل  للجسم  الكامل  التدليك  تقنية  لك  تصميمه خصيًصا  يتم  والذي  السويدي،  المساج  هذا  يستخدم 
حركات طويلة، ممتدة وناعمة والتي تعمل على تحسين الدورة الدموية وتزيد من الشعور باالسترخاء.
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تجارب المساج
مساج األحجار ٩٠/٦٠ دقيقة

إرخاء العضالت

مساج حراري عميق ويتم باستخدام الحجارة الدافئة والزيوت العطرية الغنية والتي تقلل وتقضي على توتر 
العضالت وتخفف الضغط النفسي.

المساج التايالندي ٩٠/٦٠ دقيقة
التجربة اآلسيوية

2٫٥00 عام في  َتَعُلمها وتوارثها عبر األجيال على مدار  تم  والتي  الزيوت  تماًما من  الخالية  التجربة  هذه 
تايالند، تستند على سلسلة من العالجات باستخدام الضغط وتقنيات الشد باستخدام أصابع، مرفقّي، ذراعّي 
آالم  مثل  المشاكل  من  ويخفف  أكثر  بحرية  بالتدفق  الداخلية  الجسم  لطاقة  يسمح  مما  المعالج  وقدمّي 
أسفل الظهر، التهاب المفاصل، الصداع والحاالت المرتبطة بالتوتر. هذه التجربة تحسن من مرونة الجسم 

وتوازن نظام طاقته.

مساج التوازن ٩٠/٦٠ دقيقة
التوازن

يعتبر مساج التوازن أحد أقدم طرق العالج في العالم. تستخدم هذه المعالجة تقنية تدليك القدمين واليدين 
والتي صممت الستعادة توازن الجسم. تشمل هذه التجربة أيضا مساج للرأس، الرقبة واألكتاف.

مساج األمومة –٦٠ دقيقة
مخصص للحوامل

تجربة العناية والتدليل لحواسك والتي تم تصميمها بحيث تضع سالمة األم والطفل في المقام األول. تساعد 
هذه التجربة على تخفيف اإلحساس بمواضع األلم وتحسين القدرة على الحركة.
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المعالجة البحرية لنحت ولف الجسم ٩٠ دقيقة
التغذية البحرية

الجسم  تدليك  إلى جانب  الجودة  البحرية عالية  المكونات  بعدد من  الجسم  التجربة على لف  تقوم هذه 
بالكامل للمساعدة على التخلص من السموم والدهون وإعادة تنشيط أنسجة البشرة. تعتمد هذه المعالجة في 
أساسها على التقنية الجمالية المعروفة باللف الحراري. يعمل التقشير الخفيف في بداية العالج باستخدام 
بالكامل  الجسم  لف  يتم  ثم  ومن  العالجية،  للممارسة  واستجابتها  البشرة  تحفيز  على  البحرية  اإلسفنجة 
بالمكونات البحرية ويتم تفعيلها من خالل التدفئة. تختتم التجربة بعملية مساج شاملة للجسم لتجعلك 

مسترخًيا.

طاقة الحمام ٦٠ دقيقة
التقشير

قم بتجربة معالجة الحمام القديمة واستمتع بتجربة التطهير والتقشير لبشرة منتعشة باستخدام صابون زيت 
الزيتون والذي يعمل على إزالة الخاليا الميتة. يتم اختتام هذه التجربة بمساج الظهر، الرقبة واألكتاف 

باستخدام مجموعة زيوت األروماثيرابي المفضلة لك.
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تجارب العناية بالجسم
تدليك ومساج الجسم ٦٠ دقيقة

تركيبات مخصصة

استمتع بتجربة تدليك الجسم بخليط منشط من أخشاب الصندل، السكر البني، خالصة اليوسفي أو حبوب 
البن المطحونة. هذا باإلضافة إلى 30 دقيقة من المساج باستخدام خليط من الزيوت العطرية.

معالجة النحت والعناية بالجسم ٩٠ دقيقة
النحت والتنحيف

الحل المتكامل لصقل شكل الجسم وتقليل مناطق السيلواليت والذي يجمع ما بين الطمي الحراري الذي  
يساعد على حرق الدهون وجلسات التدليك المكثفة على المناطق المرغوب معالجتها بالجسم. يوفر عالج 
النحت والعناية بالجسم أقصى فعالية تمنحها ممارسات »فيتومير« ويكمن سر نجاحها في استخدام قناع 
للجسم ذو تدفئة والذي يتم استخدامه في بداية الجلسة في المنطقة ما بين الخصر والركبتين. يعقب ذلك 
جلسة مساج باستخدام عدد من منتجات النحت المحددة عالية الجودة وتدليك الجسم بطريقة تجمع ما 
بين الضغط والحركات الدائرية بشكل منهجي ومدروس على مناطق البطن، األرداف، الوركين والفخذين 

والتي تنتج تخفيض قياس المالبس بدرجة واحدة في أقل من خمس جلسات.

العناية البحرية بالجسم والوجه ٩٠ دقيقة
طقوس خاصة

العالج البحري هو إحدى التجارب التي تتسم باالسترخاء العميق الذي تبثه لمسة ورائحة أزهار الالفندر. 
التجربة األصيلة  الجسم، فإن هذه  التدليك وتمديد مناطق  الخفيف،  تقنية الضغط  بين  المزج  من خالل 
المستوحاة من تايالند تقضي على النقاط المشدودة في الجسم وتجعله يستعيد توازنه وتناغمه. استمتع بعد 
ذلك بتجربة التقشير باستخدام بلورات األمالح البحرية ومعالجة الوجه إلعادة نعومته وتألقه الطبيعي. 

تختتم التجربة بحمام غني بأمالح سفاجا.

العناية بإشراقة الوجه ٩٠ دقيقة
التفتيح

 تبدأ المعالجة بطقوس إزالة سموم القدم باستخدام أمالح البحر ثم يتبعها معالجة متكاملة تضمن تطهير 
كريم  باستخدام  الوجه  تدليك  ذلك  يلي  للبشرة.  جديدة  طبقة  إلظهار  وذلك  الكيميائي  بالتقشير  الجلد 
التدليك المتقن الجديد، وهو منتج احترافي تمت صياغة مكوناته بحيث تجمع ما بين إظهار بشرة مشرقة، 
إزالة الرؤوس السوداء وإخفاء آثار التجاعيد. ُيْضفي استخدام القناع الجديد الغنية طبقاته بفيتامين ج 

نقاوة وتألًقا على إشراقة بشرة الوجه. 

معالجة نسيم البحر للوجه ٦٠ دقيقة
معالجة األكسجين

تجربة تجمع كل ما تمنحه نزهة على البحر داخل غرفة العالج المليئة باألكسجين فتضفي لمعاًنا على 
البشرة وتقلل من عيوبها. هذه المعالجة هي األمثل للبشرة الدهنية أو التي تعاني من انسداد المسام وتم 
بين خصائص  ما  تجمع  المعالجة  هذه  تنقيتها.  على  وتعمل  المسام  إلى  األكسجين  تدفع  بحيث  تصميمها 
التطهير العميق للبشرة وإظهار إشراقتها وتألقها. تضمن هذه المعالجة توسيع وتفتيح للمسام للقضاء على 
الشوائب التي قد تحتويها البشرة كما أن مكونات المنتجات المستخدمة تعزز من عملية التنفس وإعادة 

األمالح المعدنية لخاليا الوجه.
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تجارب العناية بالوجه الكالسيكية
معالجة الوجه وإظهار الصبا ٩٠ دقيقة

تجديد الخاليا

تعتني هذه التجربة بالوجه، الشفاه والرقبة، فهى إحدى تقنيات المعالجة االستثنائية للحصول على نتائج 
إثنين من األقنعة المخصصة لعالج الوجه الحتوائهم على غسول مقشر  فورية وملموسة وذلك باستخدام 
للبشرة. تستمد هذه التجربة تطبيقاتها من الممارسات الحيوية إذ تعيد للبشرة نضارتها، نعومتها وتألقها. 
يتم بعد ذلك عملية تدليك للوجه مخصصة للحصول على أفضل نتيجة للمكونات وزيادة االسترخاء. هذه 

التجربة تضمن لك بشرة أكثر نضارة وحيوية.

العناية المكثفة بالوجه للرجال ٩٠ دقيقة
التنظيف والترطيب

تبدأ هذه التجربة بتقشير كامل للجسم باستخدام أخشاب الصندل وأمالح سفاجا. تستخدم كريمات التنظيف 
وكريمات العناية بالوجه من مجموعة منتجات "فيتومير" للرجال والتي تقدم الحل األمثل للعناية ببشرة 

الذكور. 

برنامج العناية بالوجه ٩٠ دقيقة
مضادات األكسدة

حسب آخر ما توصلت إليه الخبرة العالمية والتميز في العناية بالوجه، فإن برنامج العناية بالوجه يقدم 
الجودة ومن خالل ممارسة فريدة من نوعها تحسن من  المنتجات عالية  نتائج فريدة. فبفضل ثالثة من 

فعالية مكونات هذه المنتجات، يتم تطبيق البرنامج العالجي على ثالثة مراحل:
• إظهار طبقة جديدة من الوجه باستخدام مواد التقشير الحديثة.

• إخفاء التجاعيد باستخدام مواد شمعية مصنعة خصيًصا لذلك.
• إعادة بناء بشرة الوجه باستخدام مكونات عالية التركيز تحرص على شد وتنعيم البشرة. 

تختتم التجربة بحمام غني بأمالح سفاجا العطرية.



تجارب منتجع ويلو ستريم الصحي المتميزة
تتسم منتجعات ويلو ستريم بشهرة وصيت عالميين نظًرا ألصالة أساليبها وممارساتها العالجية في بناء 
من  والفريدة  المنتجع  بها  يتميز  التي  والمنتجات  األساليب  المكونات،  ُتْبِرُز  تجارب  توفر  والتي  الطاقة 

نوعها على مستوى القاهرة.

قلب القاهرة ١٢٠ دقيقة
دلل من تحب

الصحي، ستسافر عبر  بالمنتجع  الخاص  العظيم من جناحك  النيل  لنهر  الخالبة  تأسرك اإلطاللة  بينما 
الزمن إلى مصر القديمة في جلسة مساج بالبابونج التي طالما شاعت في تلك العصور مع إضافتنا الخاصة 
من الجوجوبا. استمتع بعد ذلك بحمام استشفائي بأمالح سفاجا، قناع مغذي للجسم، جلسة تدليك للرأس 

والوجه ثم تدليك للجسم بمزيج من الزيوت العطرية لتلطيف وترطيب الجلد.

نعيم الحمام ١٢٠ دقيقة
طقوس خاصة

اكتشف المصريون منذ آالف السنين أن الجمع بين الماء والحرارة يعمل على تنشيط الجسم والعقل. قام كاًل 
من األوروبيين، العثمانيين، الرومان والمغاربة بتطوير عادات وممارسات حمام البخار المطبقة على مر 
السنين والمعروفة باسم "الحمام" واليوم منتجعات ويلو ستريم تقدم مفهومها الخاص لهذه الطقوس في 
بيئة تتسم بالروعة والخصوصية. ففي غرفة اإلحماء يمكنك التمتع بالبخار واالسترخاء ثم  تنظيف بشرتك 
باستخدام قفازات التقشير التقليدية مما يحسن من أداء الدورة الدموية ويعمل على إزالة الخاليا الميتة. يتم 

ختم هذه التجربة بتدليك بأرقى أنواع صابون الكافور األسود التي يتبعها الشطف بالماء الدافئ.

طاقة مصر ١٢٠ دقيقة
يناسب الملكات

اكتشف أسرار الجمال المصرية القديمة لكليوباترا. ابدأ بتجربة غمر الجسم في حمام غني بالحليب، العسل 
وأمالح سفاجا ثم استمتع بتجربة التدليك العالجية باستخدام الزيوت العطرية المصنعة محلًيا والمصممة 

لتعميق شعورك بالراحة واالسترخاء. تختتم التجربة بمعالجة منعشة للوجه. 
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عضوية منتجع ويلو ستريم الصحي
نؤمن بفندق فيرمونت نايل سيتي بأهمية ممارسة الرياضة في حياتنا اليومية ولذلك فإن الصالة الرياضية 

تضمن حصول ضيوفنا على الراحة القصوى بتوفير أفضل معدات اللياقة البدنية.

يقدم منتجع ويلو ستريم الصحي عضويات * حصرية تتيح التمتع بمرافق المنتجع المتعددة. أعضاء المنتجع 
الصحي يمكنهم االستمتاع بمزايا متعددة وضمنها:

• 10 جلسات تدريب شخصي
• أولوية تسجيل االشتراك بكافة التدريبات الجماعية بالستوديو التدريبي 

• استخدام كافة المرافق بالمنتجع الصحي
• استخدام حمام السباحة سكاي بوول

• خدمة ركن السيارات المجانية أثناء زيارة المنتجع الصحي
• أسعار خاصة على عالجات المنتجع الصحي والصالون

• أسعار خاصة على كافة منتجات محل منتجع ويلو ستريم الصحي
• أسعار خاصة على المأكوالت والمشروبات بالفندق

• أسعار خاصة على خدمة تنظيف المالبس

SP  يفتح المنتجع الصحي أبوابه يومًيا من الساعة 06:30 صباًحا وحتى الساعة 10:00 مساًءا ويقع بالطابق

* تطبق الشروط واألحكام



تجارب العالج المائي
غرف البخار

درجة حرارة غرف البخار تتراوح ما بين 3٨ و 42 درجة مئوية. تلك البيئة الحرارية المليئة بالرطوبة 
والعطور تبعثك بتجربة مفيدة للغاية وخاصة للذين يعانون من الربو وإلتهاب الشعب الهوائية حيث أنها 
تقوم بفتح الشعب الهوائية وتخفف من إحتقان وانسداد األنف. يفضل بأن تقتصر جلسات غرف البخار على 10 
إلى 1٥ دقيقة وأن تقوم بشرب الكثير من السوائل بعدها للحفاظ على رطوبة الجسم. تعتبر الحرارة والرطوبة 

عنصرين مفيدين جًدا خاصة قبل أو بعض تجارب المساج حيث أنهما يقومان بتنشيط الدورة الدموية.

الساونـا 
درجة حرارة غرف الساونا تتراوح ما بين 92 و 104 درجة مئوية. تساعد تلك الحرارة الجافة على تهدئة 
وتدفئة عضالت الجسم باإلضافة إلى التخفيف من آالم المفاصل. تعتبر الساونا من التجارب المفيدة جًدا 
البرد أو كوسيلة لرفع درجة حرارة  النصفي، نزالت  المفاصل، الصداع  إلتهاب  خاصة للذين يعانون من 
الجسم بعد تدريب مكثف. يفضل بأن تقتصر جلسات الساونا على 10 إلى 1٥ دقيقة وأن تقوم بشرب الكثير 

من السوائل بعدها للحفاظ على رطوبة الجسم.

تجارب الدش
تجمع تجارب الدش بمنتجع ويلو ستريم الصحي بين المياه والرطوبة حيث أنها تعتمد على تقنية تسلسل المياه 

بدرجات حرارة متعددة جنًبا إلى جنب مع تيارات من المياه الدافئة والباردة لتوفير قمة االسترخاء للجسم.

حمامات التنشيط بالثلج
خيار التبريد السريع والتي نوصي به بعد أي من التجارب الحرارية. تعتبر حمامات التنشيط بالثلج من 
التجارب المفيدة جًدا حيث أنها تقوم بتعزيز عافية البشرة، األنسجة والعضالت باإلضافة إلى تحفيز الدورة 

الدموية وتقوية جهاز المناعة.

حمام السباحة سكـاي بـوول
يعتبر حمام السباحة سكاي بوول بالطابق  SK  المكان األمثل للراحة واالسترخاء بعد يوم حافل بالقاهرة 
حيث أنه يحتفظ بدرجة حرارة 32 درجة مئوية بالصيف و3٨ درجة مئوية بالشتاء، يعتبر سكاي بوول 

المكان األمثل للسباحة على مدار العام وخاصة مع سقفه المتحرك.

فيرمونت نايل سيتي        ٨
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في  يرغبون  الذين  للمسافرين  وباألخص  اليومية  الحياة  في  حيوي  عنصر  الرياضية  التمارين  ممارسة 
استخدام مرافق مجهزة بأعلى التقنيات وذات جودة عالية. منتجع ويلو ستريم الصحي بفندق فيرمونت 
نايل سيتي سيجعل من السهل الحفاظ على تمارينكم بعيًدا عن المنزل والوصول إلى أهدافكم الرياضية 
والبقاء نشطين أثناء إقامتكم معنا. يقدم منتجع ويلو ستريم الصحي صالة رياضية مجهزة بأحدث أجهزة 
التمرين اليف فيتنس ورفع األثقال باإلضافة إلى ستوديو تدريبي للتدريبات الجماعية وحمامات السباحة. 
خبرائنا سيقدمون مساعدات مخصصة لك حسب مستوى لياقتك البدنية، قدراتك وعمرك لدعمك في كل 

خطوة.

فندق فيرمونت نايل سيتي هو البيئة المثالية الستعادة الطاقة الخاصة بك سواًءا كنت من نزالء الفندق أو 
من ضيوف وأعضاء المنتجع الصحي حيث أنه يقدم عدد من المرافق والخدمات ومن ضمنها:

• صالة رياضية مجهزة بأحدث أجهزة التمرين اليف فيتنس ورفع األثقال
• ستوديو للتدريبات الجماعية

• خدمة التدريب الشخصي
• حمامات السباحة الخارجية والجاكوزي

• خدمة انترنت عالية السرعة
• مناطق استرخاء وخزائن منفصلة للرجال والسيدات

• حمامات التنشيط بالثلج وتجارب الدش باإلضافة إلى ساونا بانورامية وغرف البخار
• محل منتجع ويلو ستريم الصحي

• صالون تجميل عالمي

خدمة التدريب الشخصي
حقق أهدافك الرياضية المرغوب فيها مع منتجع ويلو ستريم الصحي. قم بالجمع بين تمريناتك اليومية 
وخبرة مدربي اللياقة البدنية بالمنتجع للحصول على أسلوب حياة أفضل عن طريق إنشاء برامج مخصصة 

لك تهدف إلى تحقيق التوازن بين النشاط البدني واالسترخاء.
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نقوم بمنتجع ويلو ستريم الصحي بالنظر إلى جوانب عديدة عند اختيارنا للمنتجات التي يتم استخدامها 
في منتجعاتنا في مختلف أنحاء العالم. حيث أن الفخامة والرفاهية من أهم مميزات منتجات ويلو ستريم، 
يتم  والتي  الملموسة  النتائج  تحقق  التي  والمعالجات  الجودة  تفرض  اختيارها  يتم  تجارية  عالمة  كل 
تصميمها خصيًصا لتناسب جميع احتياجات ضيوفنا الكرام. كما أننا نعزز االستدامة البيئية كلما وحيثما 

كان ذلك ممكًنا مما يعكس مسؤوليتنا االجتماعية.

فـيتـوميـر
عالية  الطبيعية  المكونات  ذات  البحرية  الحيوية  التكنولوجيا  في  المجال  رائدة  فيتومير،  شركة  تقدم 
الجودة. ففي مختبراتها، بالقرب من سان مالو بفرنسا والتي تضم فريًقا من الخبراء في بيولوجيا الجلد 
والبشرة، تعمل الشركة على تقديم مستحضرات تجميل المستقبل. تعمل فيتومير على تطوير تركيبات أكثر 

فعالية وحساسية في ذات الوقت الذي َتِحدُّ فيه من آثارها البيئية.

في غرف العالج، تستطيع األساليب العالجية الخاصة بفيتومير الجمع ما بين الفعالية الجمالية التي تتميز 
بها صالونات التجميل مع الفعالية الصحية التي تميز المنتجعات. فهي تتميز بتقنيات حصرية باإلضافة 
خالل  فمن  الحيوية.  التكنولوجيا  فعالية  إليه  توصلت  ما  أحدث  تحت  تندرج  احترافية  منتجات  إلى 
أربعين عاًما من الخبرة، قامت فيتومير بوضع وتعليم عدد من بروتوكوالت الممارسات العالجية التي تتسم 

باألصالة وتتميز بالفعالية الفائقة. 

تم إثبات فعالية منتجات فيتومير وأساليبها العالجية بشكل علمي من مختبرات محايدة ومستقلة.
وتم التأكيد من جودة منتجاتها وفعاليتها عن طريق وجود المنتجات في أكثر من 10٫000 متجر في جميع 
أنحاء العالم. تواصل فيتومير عاًما بعد عام، في اجتذاب اآلالف من المهنيين الجدد بسبب منتجاتها الشهيرة 

مثل "أوليجومير".



اسم ويلو ستريم

المشاهد  الطبيعة،  بعناصر  تجمعنا  التي  والرابطة  فلسفتنا  ليعكسان  سترم  ويلو  منتجع  وشعار  اسم  صمم 
الطبيعية الخالدة من كل موقع من مواقعنا واندماجنا مع الروح البشرية.

ويلو: تعني شجرة الصفصاف وتمثل عمق جذور أصالتنا ومركزنا القوي الذي يجمع بين قوة ومرونة الجسد 
والروح. 

تتسم  وتتقلب بطريقة  تتغير  تتواءم،  والتي  الحياة  في  مسار طاقتنا  كناية عن  التيار وهي  تعني  ستريم: 
بالمسالمة وتستهدف رسم طريقنا في الحياة بعد تخطي عقباتها. 

الشعـار:
يضم شعارنـا رموز العناصر األساسية للطبيعة: األرض، الهواء، النار والماء ويمثل خشب شجرة الصفصاف 

العنصر الخامس. فتحقيق التوازن بين هذه العناصر يضعنا في تناغم مع توازن الطبيعة.
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نالت منتجعات ويلو ستريم الصحي استحساًنا في جميع أنحاء العالم نظًرا لتركيزنا على طرق مبتكرة 
لمساعدة ضيوفنا على اكتشاف ما يحملونه من طاقة داخلية؛ فطاقتنا التي نتمتع بها هي الحد الفاصل 
بين العيش وبين العيش بصحة أفضل؛ فإعادة شحن طاقاتنا تسمح لنا بأن َنْنساب بنعومة في الحياة بداًل 

من مصارعتها، ولهذا مهمتنا االساسية هى تجديد طاقتك.

من  أي  يتشابه  ال  ولذلك  تقع،  حيث  الفندق  وموقع  موقعها  جمال  تعكس  بحيث  منتجعاتنا  كل  ُصِممَّت 
منتجعاتنا مع اآلخر. رغم ذلك تشترك كافة منتجعاتنا فيما تقدمه من روعة التجارب؛ فلحظة تواجدك معنا 

مهمتنا هي منحك إحساس بالراحة ومساعدتك على البدء في رحلة اكتشاف طاقتك. 

لقضاء  أماكن مخصصة  مع  والفعالة  األصيلة  العالجية  والطرق  األساليب  بين  ما  لدينا  التجارب  تجمع 
الوقت بمفردك أو بصحبة أصدقائك. فالمرافق المجاورة لحمام السباحة، صاالت االسترخاء، غرف البخار 
والساونا ومناطق ممارسة اليوجا واللياقة البدنية قد تم تصميمها جميًعا كي تمنحك طاقة داخلية وافرة 

تزيد شغفك بالحياة.
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ويلو  منتجع  ستجد  العظيم،  النيل  نهر  وعلى ضفاف  وسرعتها،  الحياة  بصخب  تتوسم  التي  القاهرة،  في 
ستريم الصحي بفندق فيرمونت نايل سيتي، ذلك المالُذ الراقي حيث يمكنك االنفصال عن وتيرة الحياة 

واالسترخاء بعمق وإعادة اكتشاف طاقتك.

لحظة دخولك عبر أبوابنا، ستجد أن روح المنتجع البارزة في ديكوراته وتفاصيله، مستوحاة من البيئة 
الطبيعية المحيطة: تلك البيئة التي تتباين فيها األلوان والتصميمات بلون الرمال والموحية بالصحراء 

نهاًرا ولياًل.

منفصلة  مرافق  الهادئة،  االسترخاء  صاالت  من  عدًدا  تشمل  جولة  في  طاقتك  استكشاف  رحلة  تأخذك 
للسيدات والرجال، أجنحة فاخرة لألزواج، مرافق ساونا شاملة، حمام تركي خاص، حمام التنشيط بالثلج، 
غرف البخار المستوحاة من الصحراء ونوافير الثلج المنعشة. تتسم غرف المعالجة لدينا بلون المالكيت 
الذي يزيد من الحيوية ويطرد الطاقات السلبية واللون الفيروزي كتمثيل للحكمة الداخلية. هذا باإلضافة 

إلى متجر المنتجع الصحي وصالون تجميل عالمي على أعلى مستوى.

تستمد طرقنا العالجية نفسها من الثقافة والتقاليد المحلية، بحيث تجمع ما بين الطرق العالجية القديمة 
والعسل  بالحليب  الشفاء  بحمام  استمتع  القديمة.  لمصر  الطبيعية  والجمال  الصحة  وأسرار  البحر  بماء 
وأمالح سفاجا وطقوس حمامات البخار القديمة التي ستظهر حيويتك أو استمتع بجلسات المساج الثنائية 
وإطاللة النيل الساحرة. فكل تجربة تعيشها تنعم بالهدوء والراحة على عقلك وتدلل حواسك لتخرج إنساًنا 

يحمل داخله طاقة جديدة.
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