Terms & Conditions
Membership is non-refundable and non-transferrable. Minimum age for individual and couples
membership is 18 years old. Only annual membership can be frozen once for a maximum of one month.
Please refer to a full list of terms & conditions.

Six Senses Spa at Symphony Style Hotel

Symphony Style Mall, Arabian Gulf Street P.O. Box 1113 Salmiya 22012, Kuwait
T +965 2577 0077 F +965 2577 0707 E reservations-kuwait-spa@sixsenses.com
www.sixsenses.com

الشروط واألحكام

.  عام على االقل18  جيب ان يكون سن االعضاء الفرديني والثنائيني. العضوية غري قابلة لالسترداد وال النقل
الرجاء مراجعة القائمة الكاملة للشروط واالحكام.  حبد اقصى1 باالمكان جتميدالعضوية السنوية مرة واحدة ملدة شهر

سيكس سنسز سبا في فندق سيمفوني ستايل

 الكويت،22012  الساملية،1113 ب. ص، شارع اخلليج العريب،سيمفوين ستايل مول
reservations-kuwait-spa@sixsenses.com :  امييل+ 965 2577 0707 : فاكس+ 965 2577 0077 :هاتف
www.sixsenses.com

SPA MEMBERSHIPS
Promotional Prices

Wellness with Six Senses

Simply Active

Single KWD 550

Single KWD 850

Six-Month Membership

Couple KWD 750

الحيوية والنشاط

العافية مع سيكس سينز سبا

 دينار كويىت1,150  فردان850
الفردية
• اثنني من جلسات التدريب جمانية أو اثنني من
جلسات املساج
• جلسة جمانية من تقييم اللياقة البدنية
• اربعة ايام الستخدام خدمات االسبا اجملانية
• يوجد صالة العاب خمتلطة وصالة العاب
للسيدات فقط
• استخدام مرافق السبا
• مشاركةغري حمدودة ىف الفصول اجلماعية
)(ينصح باحلجز مسبقا
 خصم على عالجات االسبا15% •
 خصم على برامج الصحة والعافية10% •
 على منتجات االسبا10% •
 خصم على املمارسني الزائرين10% •
 خصم على مجيع مطاعم فندق سيمفوىن ستايل25% •
• امكانية استخدام محام السباحة
 دينار كويىت2 • استخدام نادى االطفال مع سعر خاص
• دعوة جمانية لشخصني لبوفيه للغداء او العشاء ىف
مطعم كوتشينا ىف الفندق
• دعوة جمانية للحصول على كيك من جورميه
سيمفوىن
• امكانية جتميد العضوية ملدة اسبوعني

 دينار كويىت750  فردان550
الفردية
• اثنني من جلسات التدريب جمانية أو اثنني من
جلسات املساج
• جلسة جمانية من تقييم اللياقة البدنية
• يومان الستخدام خدمات االسبا اجملانية
• يوجد صالة العاب خمتلطة وصالة العاب
للسيدات فقط
• استخدام مرافق السبا
• مشاركةغري حمدودة ىف الفصول اجلماعية
)(ينصح باحلجز مسبقا
 خصم على عالجات االسبا15% •
 خصم على برامج الصحة والعافية10% •
 على منتجات االسبا10% •
 خصم على املمارسني الزائرين10% •
 خصم على مجيع مطاعم فندق سيمفوىن ستايل25% •
• امكانية استخدام محام السباحة
 دينار كويىت2 • استخدام نادى االطفال مع سعر خاص
• امكانية جتميد العضوية ملدة شهر

العضوية السنوية

Annual Membership
Couple KWD 1,150

• Two complimentary personal training sessions
or two massages

• Two complimentary personal training sessions
or two massages

• One complimentary fitness assessment

• One complimentary fitness assessment

• Two day passes

• Four day passes

• Access to mixed and ladies gym

• Access to mixed and ladies gym

• Access to spa facilities

• Access to spa facilities

• Unlimited access to scheduled group classes.
Advanced reservation is required

• Unlimited access to scheduled group classes.
Advanced reservation is required

• Savings of 15 percent on spa treatments

• Savings of 15 percent on spa treatments

• Savings of 10 percent on wellness programs

• Savings of 10 percent on wellness programs

• Savings of 10 percent on retail gallery products

• Savings of 10 percent on retail gallery products

• Savings of 10 percent on Visiting Practitioners

• Savings of 10 percent on Visiting Practitioners

• Savings of 25 percent on all restaurants at
Symphony Style Hotel

• Savings of 25 percent on all restaurants at
Symphony Style Hotel

• Access to the hotel’s swimming pool

• Access to the hotel’s swimming pool

• Access to the hotel’s Kids Club at a special
rate of KWD 2

• Access to the hotel’s Kids Club at a special
rate of KWD 2

• Option to freeze your membership for
two weeks

• Voucher for two for lunch/dinner buffet at
the hotel’s Cuccina restaurant
• Voucher for a cake at Symphony Gourmet
• Option to freeze your membership for
one month

العضوية ستة شهور

