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 للرفاهمن التجهيزات الفخمة المخّصصة  ²م 720 - الجديد في فندق "فور سيزونز جورج الخامس" ”Le Spa“إفتتاح 
 
الجديد، وهو مالذ حقيقّي يقّدم عنايات قيد الطلب  ”Le Spa“فندق فور سيزونز جورج الخامس، باريس في شهر يوليو/تموز ح ت  ت  ف  ي  

 ائج فورّية في قلب المدينة الصاخب.وفق االحتياجات الشخصّية لتوفير نت
 

 استعادة حوضومزّين بالموزاييك، قدماً(  55)متراً  17حوض سباحة طوله  يتضّمن، وهو ²م 720الجديد  Spaتبلغ مساحة 
، مع صالون ²م 90مركز حديث جداً لممارسة الرياضة بمساحة ودرجة مئوية مع مضخات تدليك مائي،  34حيوية دافئ بحرارة 

مخصّصة  Spaتزيين للشعر. باإلضافة إلى خمس مقصورات للعناية الفردّية، هناك حمامان للبخار للرجال وللنساء وصالة عناية 
 لألزواج.

 
، مجال عصري أنيق يؤّمن الصفاء في قلب المدينة. مكان تلتقي فيه األناقة الباريسّية مع رعاية خدمات Le Spaافتتاح يسّرنا "

سيزونز، التي يقّدمها فريق المعالجين المهنيين لدينا الشغوفين بعملهم المكّرس بشكل كامل لجمال ورخاء ضيوفنا"، كما يقول فور 
 كلود فيتزل، مدير عام فندق فور سيزونز جورج الخامس، باريس.-جان
 

تقاليد وأنيق في آن واحد يستلهم  بإعداد مجال مضيء وحديثإيف روشون -قام مهندس التصميم الداخلي الباريسي الشهير بيار
مجاالت االسترخاء العريقة، مع تدرجات ألوان الرمادي والفضي. يواكب الموزاييك المستلهم من اإلغريق والرومان واألتراك 

الفّنية التحف الفّنية المختارة بعناية وباقات الزهور المدهشة من تصميم جيف ليثام. "اخترنا بعناية المواد والمفروشات والتحف 
 إيف روشون.-" كما ينّوه بيارفي آن واحد لتبرز روح وتناسق الفندق، التقليدي والمعاصر بوضوح

 
أيضاً مجموعة مستحضرات عناية معّدة خصيصاً من أشهر الماركات الفرنسّية  Le Spaفي قلب عاصمة األزياء الفاخرة، يقّدم 
احتياجات جميع أنواع البشرات، عبر اللجوء إلى  لتأمينالمتطلبات الشخصّية  Le Spaوالدولّية لتأمين أفضل النتائج. يلّبي 

 والجمال المشهورين عالمياً. Spaمن المنتجات والتقنيات التي تم تطويرها مع خبراء عالم  مختارةمجموعة 
 

وتأمين أفضل النتائج. يتضّمن ذلك لالستجابة إلى روح منتجعات العناية الصّحية "التجارب الموّقعة"  مجموعة جديدة منتم تطوير 
حائزة على مصادقة بيو، وعناية "دكتور ال Alaena، وعناية البشرة "أالينا" Kobidoتدليك الوجه الصيني التقليدي "كوبيدو" 

 المعّدة خصيصاً للمنتجع. Dr Burgenerبورجينير" 
 

سيزونز: "اخترت التوّجه نحو عاماً في المنتجعات الصّحية التابعة لفور  12التي تملك خبرة  Le Spaتقول ناتالي ديلكلو، مديرة 
 غير صارمة، تؤّمن نتائجاً فورّية لنقّدم األفضل لزبائننا، عبر اعتماد حلول فريدة، وفق الطلب ومبتكرة".تقنيات عناية يدوّية، 


