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منتجع وسبا رتاج سلوي



غرف بريستيج 
بغرفة  الجميلة  الطبيعية  بالمناظر  واستمتع  استرخي 
جميع  توافر  مع  واسعة  بمساحات  تتميز  حيث  بريستيج 

وسائل الراحة الحديثة والديكور انيق.

أجنحة رجال ا�عمال 
رائعة  التى تحتاجها للراحة متوافرة بأربع أجنحة  المساحة 
مجهزة  معيشة  غرفة  الى  باالضافة  واحدة  نوم  غرفة  ذات 

بشكل جميل.

فيالت غرفة نوم واحدة 
ستشعر  مربع،  متر   ١٢٢ مساحتها  تبلغ  التي  الفيال  داخل 
وكأنك في منزلك. تم تصميم جميع الفيالت المكونة من 
السكينة  والبالغ عددها ٦٤ غرفة لتعزيز  غرفة نوم واحدة 
والخارجي.  الداخلي  با©نسجام  ستشعر  لذلك  حولك،  من 
بكراسي  مفروشة  واسعه  معيشه  غرفة  الي  با©ضافه 

وأرائك مريحة و عصرية. 

فيالت غرفتى نوم 
المكونة  فيالتنا  إحدى  في  والخصوصية  بالهدوء  استمتع 
واحة  وكأنها  الواسعة  الفيال  هذه  تبدو  نوم.  غرفتي  من 
خاصة. تبلغ مساحة جميع الفيالت المكونة من غرفتي نوم 
طابقين،  وتضم  مربًعا،  متًرا   ٢٨٨ فيال   ١٦ عددها  والبالغ 
الطابق ارضي مع غرفة معيشة منفصلة ومطبخ عصري 

مفتوح.

فيالت ثالث غرف نوم
إحساسك  نوم  غرف   ٣ من  المكونة  الملكية  الفيالت  تعزز 
تتمتع  كما  مربًعا،  متًرا   ٤١٨ مساحتها  وتبلغ  بالرحابة 
مع  بك  الخاصة  الفناء  إلى ساحة  تمتد  التي  بالخصوصية 
منطقة التراس الكبير الخاصة بها والمسبح الخاص الذي 

تبلغ مساحته ٢٨ متًرا مربًعا.



• أسرة كينج أو ٢ سرير منفصل فردي 
• شاشات إل دى ٤٨ و ٥٥ بوصة

• مجفف شعر
• مرافق حمام فاخرة

• ركن المرطبات
• حمام مع دش داخل غرفة زجاجية منفصلة

• مستلزمات إعداد الشاي والقهوة
• انترنت عالي السرعة

• حمام رخامى كامل مع بانيو (فئات مختارة من الغرف) 
• تراس خارجي مع كراسي مريحه وطاولة قهوة (فئات مختارة من الغرف) 

• مرآة مكبرة مع ا¬ضاءة (فئات مختارة من الغرف)
• مكتب للعمل مجهز بالكامل

• مستلزمات تنظيف وتلميع ا²حذية (فئات مختارة من الغرف)
• جهاز منبه/ راديو / شاحن (فئات مختارة من الغرف)

• تحكم مركزي في ا¬ضاءة ودرجة برودة المكيف (فئات مختارة من الغرف)

جميع الغرف وا�جنحة والفيالت تتميز با�تي



خدمات الضيوف

• خدمة نزالء

• جليسة ا�طفال

• موظفي خدمة ا�متعة

• تسجيل دخول / تسجيل خروج 

• خدمة ا�ستعالمات

• خدمة نظافة الغرف 

• خدمات المغسلة 

• مواقف السيارات  

• محل الهدايا  

• ميني ماركت 

• محل الورود  

• سياسة اصطحاب الحيوانات ا�ليفة 

•  إمكانية استخدام الكرسي المتحرك 

• خدمات ا�عمال 

• غرف و فلل للعائالت

•  ترفيه ا�طفال 

• أسرة المواليد 

•  وسائل الراحة   

•  النادي الصحي 

• ملعب التنس   

• مصفف الشعر  

• صالون حالقة 



حوض



شعارنا: في المركز الصحي، كن المتحكم بصحتك

العناية

مھمتنا



االستقبال الرئيسي
متجر التجزئة

٠١ غرفه خزائن إناث و ٠١ غرفه خزائن رجال
٥ غرف استشارية

الجمنازيوم
١٥ غرفة عالج مائي

٠١ حوض سباحة داخلي للعالج المائي
٠١ غرفه حرارية (بخار + فرك البشرة)

إجمالي مساحة ٣٥٠٠ م٢

الطابق ارضي
 ٠٩ غرف نقاهة - رجال 

 ٠٨ غرف نقاهة - سيدات 
 ١٣ غرفة للرعاية الصحية
مطعم الحمية الغذائية

صالة السيدات
صالة الرجال

طابق الميزانين

مرافق



هي

رتاج



 رتاج  سلم

رتاج سلم

مطعم رتاج سلم

RETAJ  SLIM 



منتجع وسبا رتاج سلوي
تطمئن

سيكون



منتجع وسبا رتاج سلوي

منتجع وسبا رتاج سلوي

www.retajsalwaresort.com


