


At Spa Alila we create a natural, heartfelt and surprisingly different experience. We

are committed to providing unique treatments from the heart, blending ancient

Asian healing techniques with age-old beauty recipes featuring the curative

benefits of fresh, natural, quality ingredients.

Spa Alila at Alila Hinu Bay offers unique and customized wellness experiences in a

relaxed contemporary environment. The charming interiors and warm ambient

lighting of Spa Alila, together with soothing scents of essential oils, offer guests a

comforting prelude to their treatments.

A variety of indulgent and rejuvenating Spa treatments are combined with personal

consultations given by friendly and intuitive therapists. Spa Alila fervently believes

in using only natural products for Spa therapies where all products are handmade

using pure, natural ingredients.

You will see and feel the benefits in your appearance, your spirit and your sense of

well-being.

Naturally from The Heart



توفيربملتزموننحن.واإلعجابالدهشةعلىتبعثومختلفةأصيلةطبيعيةخدماتنقدمأليال،سبامنتجعفي

بفوائدتتميزالتيالقديمةالتجميلوصفاتمعالعريقةاآلسيويةالشفاءأساليبومزجالقلب،منفريدةصحيةعالجات

.الجودةعاليةوالطبيعيةالطازجةالمكوناتمنالطبيعيالعالج

أجواءفيمالئناعمتطلباتمعيتناسببماالصحيالتوازنتؤّمنمميّزةخدمات"حينوخليجبمنتجع"أليالسبايقدم

منخلطةعنفضاًلاأليال،سبابمنتجعالدافئةالمحيطةواإلضاءةالساحرةالداخليةالتصميماتتوفر.مريحةعصرية

.طبيعيةعالجاتلتلقيهممريًحاتمهيدًاللنزالءالمهدئة،األساسيةالعطريةالزيوت

معالجونايقدمهالتيالشخصيةواالستشاراتوالمتجددةالمريحةالصحيالمنتجععالجاتمنمتنوعةتشكيلةنجمع

ألغراضفقطعيةالطبيالمنتجاتباستخدامراسًخاإيماناأليالسباتؤمن.وحفاوةترحيببكلاستقبالكبعدبمنتجعنا

.خالصةطبيعيةمكوناتباستخداميدويًاالمنتجاتجميعتُصنعحيثبالمنتجعبنزالئناالعناية

.هيةبالرفاالتمتعمعبالعافيةواحساسكروحكعلىوتنعكسعليكظاهرةستبدوالتيبالفوائدوستشعر

يعة قلبمنمستوحاة لطب ا

أليــــــالسبـــــاا



Nurturing Mind and Body Wellness

Indulge in head-to-toe pampering with our luxurious Spa Alila treatments, specially created to promote the

cleansing and rejuvenation of your body, while inducing total mental and physical relaxation. Spa Alila believes

in all things natural, whether it be the Alila Living products or organic and locally sourced Spa ingredients that

complement our treatment range. Guests looking to take home a piece of their Spa experience can purchase

from Spa Alila’s extensive range of Alila Living products available at the merchandise section at the Spa

entrance, these products are made from all-natural ingredients.

Choose from our selection of treatments that include:

• Massage Treatments

• Hands, Feet and Nail Care

Whether you choose a single treatment or wellness program, Spa Alila offers time for solitude, connection with

your body and a renewed sense of well-being on many levels. We also offer combination Spa packages and

can create personalized Spa experiences that combine pampering treatments with wellness cuisine.

You may refer to our treatment menu for details or consult with our Spa hosts.



والنفسيةالبدنيةالصحةرعاية

تحفيزمعشبابه،وتجديدجسمكتنقيةلتعزيزخصيًصاالمصممةأليال،سبامنتجعفيالممتازةالطبيعيةعالجاتنامعقدميكأخمصإلىرأسكمننفسكدللي

المصدرومحليةعضويةسبامكوناتأو"ليفينجأليال"منتجاتكانتسواءالطبيعية،المنتجاتبكلأليالسباتؤمن.التاموالجسديالذهنياالسترخاء

أليالمنتجاتمنمتنوعةباقةشراءمعهن‘’سبا‘’تجربةمنجزءنقلإلىيتطلعنالالتيالمنتجعلنزيالتيمكن.الطبيعيةعالجاتناباقةمعتتكامل

.بالكاملطبيعيةمكوناتمنمصنوعةالمنتجاتهذهوالصحي،المنتجعمدخلعندالمنتجاتقسملدىالمتوفرةأليالسبامنتجعمناألصلية

:تشملوالتينوفرهاالتيالطبيعيةالمستحضراتمجموعةبينمناختاري

التدليكبطبيعيةعالجات•

افرواألظوالقدمينباليدينالعناية•

عدةعلىواالنتعاشالجسديةبالصحةمتجدًداوشعوًرابجسمكوالعنايةللعزلةوقتًاأليالسبايوفرصحيًا،برنامًجاأوواحًداطبيعياعالًجااخترتسواء

.الصحيالطهيوتدليلللالطبيعيةعالجاتالبينتجمعالصحيبالمنتجعشخصيةتجاربخلقويمكننامجمعةسباباقاتأيًضانقدم.مستويات

.المنتجعنزالءمراجعةأوالتفاصيلعلىللحصولالطبيعيةللعالجاتقائمتناإلىالرجوعيمكنك



Massages

Hinu Bay Signature Frankincense Massage – 60/90 min

Indulge in the purest, most natural blend of Frankincense oil, combined with slow purpose-designed

movements that stimulate circulation, enhances your mood and promotes deep relaxation.

Shower – Sea Salt Foot Ritual – Signature Massage with Frankincense Oil – Refreshment

Deep Tissue Release Massage – 90 min

Unwind into a powerful Deep Tissue Massage that combines deep rhythmic pressure and essential oils to

alleviate stress, ease aching muscles and target individual needs. This massage continues with body stretching

and pressure point techniques that fully relieve tension and stiffness.

Shower – Sea Salt Foot Ritual – Deep Tissue Massage – Body Stretching and Pressure Points – Refreshment

Therapeutic Tailored Massage – 60/90 min

After a thorough consultation with your Spa Therapist, indulge in an exclusive Spa experience designed to suit

your needs and mood. Highlight the areas you wish to focus on and the benefits you would like to gain during

your treatment, and we will tailor the perfect massage and offer you a choice of luxurious Spa products. A

unique experience tailored to your individual needs.

Shower – Sea Salt Foot Ritual – Therapeutic Massage – Refreshment



التدليك

دقيقة٦٠/٩٠-حينولخليجبمنتجعبناالخاصاللبانتدليك

.ميقالعاالسترخاءوتعززمزاجكوتعززالدمويةالدورةتحفزالتيالهادفةالبطيئةالحركاتمعاللبان،زيتمنطبيعيمزيجأنقىفيانغمسي

مرطبات–اللبانبزيتبناخاصتدليك-البحربملحالقدمينتقشيرطقوس-االستحمام

دقيقة٩٠-لألنسجةعميقتليينتدليك

تحقيقوالعضالتآالموتخفيفالتوترلتخفيفاألساسيةوالزيوتالعميقالمتواترالضغطتقنياتبينيجمعالذيلألنسجةقويوعميقتدليكمعاسترخي

.كاملبشكلوالتصلبالتوترتخففالتيالضغطونقاطالجسمشدبتقنياتالتدليكهذايستمر.الشخصيةالحاجيات

مرطبات–الضغطونقاطالجسمشد-لألنسجةالعميقالتدليك-البحربملحالقدمينتقشيرطقوس-االستحمام

دقيقة٦٠/٩٠-مخصصعالجيتدليك

التركيزفيترغبينالتيبالمناطقاعتني.ومزاجكاحتياجاتكلتناسبمصممةحصريةسباتجربةفيانغمسيبك،الخاصالسبامعالجمعشاملةاستشارةبعد

فريدةتجربة.الفاخرةالسبامنتجاتمنمختارةمجموعةلكونقدمالمثاليالتدليكبتخصيصوسنقومعالجك،أثناءاكتسابهافيترغبينالتيوالفوائدعليها

.الفرديةالحتياجاتكخصيصامصممة

مرطبات–الطبيعيبالعالجالتدليك–البحربملحالقدمينتقشيرطقوس-االستحمام



Treatment Enhancers

The following add-ons have been carefully selected to complement your Spa Alila experience.

Scalp Massage – 30 min

Back, Neck & Shoulder Massage – 30 min

Nails

Manicure 

Pedicure 

Mani-Pedi Combo 

Express Mani OR Pedi - File & Polish 

Gentleman’s Manicure 

Gentleman’s Pedicure 



متجددتوازنإلىالخاصةرحلتك

دقيقة٣٠–تدليك فروة الرأس 

دقيقة٣٠-تدليك الظهر والرقبة والكتف 

األظافرا

مانيكير

باديكيرا

االمانيكيراوالباديكيرم جموعة

برداواتنظيفاواتلميعااألظافر-المانيكيراأواالباديكيراالسريعا

مانيكيراللرجال

باديكيرا





Spa Etiquette

Arrival

Please arrive 15 minutes prior to your treatment in order to complete your health assessment form.

Arriving late will decrease the time of your treatment.

Cancellation

Please give 4 hours’ cancellation notice on individual treatments and 24 hours’ notice on Spa packages and

Wellness packages, otherwise 50% of the price may be charged to your account. Treatment times may be

changed subject to the approval of our Spa Host.

Kids Massage

Although we are skilled and highly professional in children’s massage, it is recommended that one parent be

present in the room while the treatment is being performed.

Spa Attire

Please wear comfortable attire. Robes and disposable underwear will be provided. You may choose to wear

your own underwear or swimwear during your treatment.

Wellness Packages

To be booked 24 hours in advance. A consultation will be carried out with our Spa Host upon arrival to the Spa.

For online bookings, a consultation card will be sent via email to be completed before confirming the package.

Additional

• Please note that the Spa is unsuitable for small children and babies, as we try to ensure that all our

guests benefit from the tranquility of our surroundings.

• We recommend that you leave all jewelry in the safe of your room/villa before coming to the Spa.

• For men – it is advised to shave prior to all facial treatments to ensure that maximum results are achieved.

• Smoking or use of mobile phones is not permitted in the Spa.

• Please consult a doctor if you suffer from high blood pressure, heart, allergies or any other medical

condition. - Certain therapies are not recommended during pregnancy so please consult with the spa host

and your doctor for guidance.



المنتجعفيالمتبعةالقواعد

الوصول

االعالج١٥ويرجىاالوصولاقبلايفضلاالوصولاللمنتجعافياوقتامبكرا االصحياالخاصةابكادقيقةاعلىااألقلامناموعد .  لتعبئةااستمارةاالتقييم

.يعنياوقتاعالجاأقلاالعالجالوصولاالمتأخر

اإللغاء

سيتم  تحميلك وإال،العافية وباقاتالسباباقاتبشأن ساعة٢٤مدتهوإشعاربخصوص العناية الشخصية ساعات٤قبلبالحجوزات الملغاة إشعارتقديميفضل 

ايتماتغييراأوقاتاالعالجابعداموافقةا .حسابكعلىاالسعرمن٪٥٠رسوماابنسبة .منتجعناانزيلاقد

األطفالتدليك

.العالجتلقيأثناءالغرفةفيحاضًراالوالدينأحديكونأنالمستحسنفمناألطفال،تدليكفيالمهاراتوالعاليةبالمهنيةنتمتعأننامع

المنتجعفياللباسقواعد

افقطمالبساوألبسةاوسيتماتوفيرا. يرجىاارتداءامالبسامريحة مالبساالسباحةكماايمكنكاارتداءامالبسكاالداخليةاأو. داخليةااتصلحالالستعمالامرةاواحدة

.فياالمنتجعاأثناءاتلقياالعالجا

العافيةباقات

البريدعبراالستشارةبطاقةتُرسَلاإلنترنت،عبرللحجوزات .المنتجعإلىالوصولعندالمنتجعنزيلامعاستشارةستُجرى .ساعة٢٤قبلالحجزيتم

.الباقةتأكيدقبللتعبئتهاااإللكتروني

إضافيةمالحظات

ا• نحرصاأناينعماحيثوالرضع،الصغارلألطفالمناسبغيرالصحيالمنتجعأنللعلم

.المنتجعامحيطفيبالهدوءنزالئناا•

.الصحيالمنتجعإلىالقدومقبلبيتكا /غرفتكخزنةفيالمجوهراتجميعبتركنوصي•

.الفوائدامنقدرأقصىتحقيقلضمانالوجهعالجاتتلقياجميعاقبلبالحالقةيُنصح-للرجالبالنسبة•

.الصحيالمنتجعفيالمحمولةالهواتفاستخدامأوبالتدخينيُسمحال•

الحمل،أثناءالعالجاتبعضوصىابتلقيايال- .مرضاآخرأيأوالحساسيةأوالقلبأوالدمضغطارتفاعتشكوامناكنتإذاالطبيباستشارةيرجى•

.همااستئناسابرأيلالوطبيبكالصحيالمنتجعنزيلااستشارةيرجىلذا



Naturally from the Heart

www.alilahotels.com



SPA ALILA TREATMENTS

MASSAGE

Hinu Bay Signature Frankincense Massage – 60/90 min 60* OMR/75* OMR

Deep Tissue Release Massage – 90 min 60* OMR

Therapeutic Tailored  Massage – 60/90 min 50* OMR/70* OMR

TREATMENT ENHANCERS
Back, Neck & Shoulder Massage – 30 min                                                                35* OMR

Scalp Massage – 30 min 35* OMR

NAILS
Manicure OR Pedicure 35* OMR

Express Mani OR Pedi - File & Polish 25* OMR

Gentleman’s Manicure OR Pedicure 35* OMR

Mani-Pedi Combo 60* OMR

PHYSICAL WELLBEING
Private Yoga & Meditation Class – 60 min                                                                 30* OMR

Personal Fitness Training – 60min                                                                             30* OMR

All prices are in Omani Rial and inclusive of 8% Service Charge and 5% VAT. 

5% Municipality Tax and 4% Tourism Tax to be added at the time of invoicing.



معالجات   منتجع سبا أليال 

العالج الخاص بنا

رياًلا عمانياا٦٠/٧٥دقيقة٩٠/ ٦٠–تدليك اللبان المميز بخليج حينو 

رياًلا عمانياا٦٠دقيقة٩٠-تدليك تليين األنسجة العميقة 

رياًلا عمانياا٧٠/ ٥٠دقيقة٩٠/ ٦٠-التدليك العالجي المخصص 

محسنات العالج
رياًلا عمانياا٣٥ةدقيق٣٠–تدليك فروة الرأس 

رياًلا عمانياا٣٥دقيقة ٣٠–تدليك الظهر والرقبة والكتف 

األظافر
رياًلا عمانياا٣٥باديكير أو مانيكير

رياًلا عمانياا٢٥برد و تنظيف و تلميع األظافر-المانيكير أو الباديكير السريع 

رياًلا عمانياا٣٥باديكير للرجالأو مانيكير 

رياًلا عمانياا٦٠مجموعة المانيكير والباديكير

الصحة الجسمانيّة
رياًلا عمانياا٣٠دقيقة٦٠-حصة يوغا خاصة 

رياًلا عمانياا ٣٠ةدقيق٦٠التدريب الرياضي الخاص 

جميع األسعار باللاير العماني وتشمل الضرائب المحلية ورسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة



Contact

Alila Hinu Bay

Phone +968 2337 3300

Email hinubay@alilahotels.com

www.alilahotels.com

اتصل بنا

حينوخليجأليال

٠٠٩٦٨٢٣٣٧٣٣٠٠:فهاتف

hinubay@alilahotels.com:اإللكترونيالبريد

www.alilahotels.com

mailto:hinubay@alilahotels.com

