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1 Year Membership

3 Months Membership

Day Access

6 Months Membership

10% discount on all hotel restaurants / 2-night complimentary stay - room only
2 complimentary 50-minute massages / 1 complimentary voucher for Friday

Brunch for 2 persons / 1 fitness consultation with a Personal Trainer

10% discount on all hotel restaurants
1 complimentary 50-minute massage

1 fitness consultation with a Personal Trainer

Access to the gym between 09:00 a.m. to 05:00 p.m. only
Pool, Sauna, Steam Room access

25% discount on a 50-minute massage

Choose your favorite massage from the following options: Aroma Therapy Massage, 
Swedish Deep Tissue Massage, Sports Massage or Relaxation Massage

Choose your favorite massage from the following options: Aroma Therapy Massage,
Swedish Deep Tissue Massage, Sports Massage or Relaxation Massage

All prices are subject to 15% VAT

10% discount on all hotel restaurants / 1-night complimentary stay - room only
1 complimentary 50-minute massage

1 fitness consultation with a Personal Trainer

SAR 15000

SAR 8500

SAR 5000

SAR 350

50-minute Massage
SAR 350

80-minute Massage
SAR 500

For more information, please contact: +966 12 260 7111
or E-mail: Jeddah@rosewoodhotels.com

النـادي الصحي
عروض العضوية

عضوية سنة كاملة

عضوية 6 أشهر

عضوية ٣ أشهر

زيارة ليوم واحد

15000  ريال سعودي 

ريال سعودي   ٨500

ريال سعودي   5000

ريال سعودي   ٣50

10٪ خصم على كل مطاعم الفندق / إقامة ليلتين في الفندق مجانًا )تشمل الغرفة فقط)
  جلستين مساج )مدة كل جلسة 50 دقيقة) / دعوة مجانية لشخصين لغداء يوم الجمعة )البرنش)  

استشارة لياقة بدنية مجانية واحدة مع مدرب شخصي

10٪ خصم على كل مطاعم الفندق / إقامة  لليلة واحدة في الفندق مجانًا )تشمل الغرفة فقط)
 جلسة مساج لمدة 50 دقيقة

استشارة لياقة بدنية مجانية واحدة مع مدرب شخصي

10٪ خصم على كل مطاعم الفندق
 جلسة مساج لمدة 50 دقيقة

استشارة لياقة بدنية مجانية واحدة مع مدرب شخصي

دخول النادي من 9 صباحًا - 5 مساًء
ويشمل ذلك: المسبح، الساونا، غرفة البخار

خصم 25٪ على جلسة مساج مدتها 50 دقيقة

ُقم باختيار الّتدليك المفّضل لديك من مجموعة الخيارات الّتالية: الّتدليك العطري،
الّتدليك الّسويدي لألنسجة العميقة، الّتدليك الرّياضي أو الّتدليك الخاص باالسترخاء. 

ُقم باختيار الّتدليك المفّضل لديك من مجموعة الخيارات الّتالية: الّتدليك العطري،
الّتدليك الّسويدي لألنسجة العميقة، الّتدليك الرّياضي أو الّتدليك الخاص باالسترخاء.

ريال سعودي   ٣50
50 دقيقة مساج

ريال سعودي   500
٨0 دقيقة مساج

جميع األسعار خاضعة لضريبة القيمة الُمضافة ٪15
للحجز يرجى اإلتصال على : ٧111 2٦0 12 9٦٦ +
Jeddah@rosewoodhotels.com :أو التواصل


