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Luxury

Winter Escapes

Les Fermes de Marie

كانت ّ
محطتي الأولى فندق  Les Fermes de Marieالذي يقع على بعد  10دقائق
�سير ًا على الأقدام من و�سط  Megèveوالذي يتّخذ �شكل قرية جبل ّية �صغيرة تط ّل
وي�ضم ت�سعة �شاليهات فيها �سبعون غرفة تت�ض ّمن 10
على جبل .Rochebrune
ّ
الجبلي المريح الذي يتما�شى مع �سحر المكان
�أجنحة تحمل في ت�صاميمها الطابع
ّ
وج ّهزت الغرف ال�سبعون ،بما في ذلك الأجنحة وغرف الأطفال،
و�أجوائه الجبل ّيةُ .
بخزائن قديمة من خ�شب ال�صنوبر المنحوت و�ستائر ور�سومات .ويقدّم الفندق

تجدر الإ��ش��ارة �إل��ى �أنّ جميع العالجات تكون �شخ�ص ّية وتجمع بين التقن ّيات
اليدو ّية وع�لاج��ات  Pure Altitudeبخال�صة النباتات الجبل ّية وال��زي��وت� .أ ّم��ا
فيتج�سد في عالج  Alp-Cells Repairب�أوراق
بالن�سبة �إلى االبتكار الرائد لل�سبا،
ّ
الذهب ،ال��ذي يعمل على تعزيز الب�شرة و�إ�صالحها بف�ضل الخاليا الجذع ّية
النبات ّية التي تعمل على تجديد خاليا ب�شرتك وتنعيمها وترطيبها وتحفيز �إنتاج
الكوالجين .وتبد�أ طقو�س العالج بالتدليك عبر ا�ستخدام ع�صا الجرمانيوم التي

Pure Altitude Alp-Cells
Repair Anti-Age Global d'Exception

إعدادSarah Rasheed :

الغني بالأك�سجين الذي يح ّفز العقل والج�سم .وفي ف�صل ال�شتاء ،ندعوك
لطالما اعتُبرت الجبال مكان ًا لتجديد الطاقة بف�ضل هوائها العليل ّ
للتع ّرف على وجهات �سفر تفوق طبيعتها الجمال لتقدّم من خيراتها عالجات تجميل ّية فاخرة في منتجعات �شتو ّية جميلة .فتتن ّف�سين الهواء
ألبي القادم من منحدرات الغابات وت�شعرين باال�سترخاء فيما تنزلين �إلى ح ّمامات �ساخنة وهادئة في الهواء الطلقّ ،ثم تختتمين جل�ستك
ال ّ
كاف لي�شعرك بالراحة ل�شهر كامل.
باال�سترخاء بالقرب من مدف�أة على الحطب .يوم واحد في هذه المنتجعات التي اخترناها لك ٍ
اال�ستراتيجي
الخا�ص ،و ُتع ّد وجهة �سفر ت�ضاهي جمال منتجعات �سوي�سرا .موقعها
وتحت�ضن قرية  Megèveالفرن�س ّية �سحر جبال الألب
ّ
ّ
ً
ّ
الفرن�سي وتكثر فيها
وت�ضم �أكثر من مئة وثالثين منحدرا للتزلج في جبال الألب .وتتبع � Megèveإقليم Haute-Savoie
ي�سهل الو�صول �إليهّ ،
ّ
ّ
الخا�صة والمغامرات التي ال تقت�صر على التزلج على الثلوج.
ال�شاليهات الجبل ّية ،ال�صيف ّية منها وال�شتو ّية ،وتنا�سب الباحثين عن ال�سكينة ّ
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مجموعة من الخدمات العالية الجودة ب�أ�سلوب �أنيق للغاية ومنا�سب للعائالت
المبني بالأخ�شاب وغرفه الفائقة الأناقة المط ّلة على م�شارف
الريفي
بت�صميمه
ّ
ّ
 Megèveللنزالء .ويتيح للراغبين في التز ّلج خدمة النقل بالحافلة ال�صغيرة
مجان ًا �إلى مركز القرية والفنادق المجاورة التابعة له .افتتحت عائلة Sibuets
ّ
الفندق في العام  1989وتديره حال ّي ًا ابنة مالك الفندق .Marie
متخ�ص�ص في العالجات التجميل ّية والم�ساجات في
�صحي
ق�صة �إن�شاء ٍ
ّ
وبد�أت ّ
ناد ّ
فندق  Les Fermes de Marieمع م� ّؤ�س�سة الفندق  ،Jocelyn Sibuetالتي اكت�شفت
فوائد النباتات الجبل ّية النادرة في العناية بالب�شرة .ومن هنا ،ن�ش�أت فكرة تطوير
منتجات  Pure Altitudeالتي ح�صلت على جوائز عالم ّية �إذ اعتمدت مك ّوناتها
على زه��رة  Edelweissالجبل ّية التي ُتقطف في مو�سم الربيع وتتح ّمل العوامل
ال �ج��و ّي��ة ال�ق��اه��رة.
وي �ق �دّم �سبا Pure
ف��ي
Altitude
ال �ف �ن��دق ع�لاج��ات
م� �ج� �دّدة لل�شباب
ف� � ��ي  17غ ��رف ��ة
ع �ل�اج � � ّي� ��ة ت �ب �ع��ث
�أي�ض ًا اال�سترخاء.

Spa Altitude
Les Fermes de Marie

ّ
تن�شط الدوران في الأوعية الدقيقة في الب�شرة وجميع
الوجهي الذي يعمل على �إزالة
تح�سن الت�صريف اللمفاويّ
ع�ضالت الوجه و�إلى ّ
ّ
ال�سموم والتقليل من تراكم ال�سوائلّ .ثم ُي�ستخدم قناع  Alp-Cells Repairبالذهب
تمت�صه الب�شرة ب�سرعة ويزيد من مرونة الجلد .وتتوافر في
الذي حالما ُيط َّبقّ ،
مخ�ص�صة لنوع ب�شرتك وحالتها� .أ ّما �أنا فبعد
المركز
ال�صحي عالجات ب�شرة ّ
ّ
ً
ق�ضاء �ساعات طويلة للتز ّلج� ،أ�صبحت ب�شرتي جا ّفة قليال لذا ط ّبقت عالج Soin
 Bol d’Air Purلمدّة ثمانين دقيقة .وب��د�أ العالج �أ ّو ًال عن طريق �إزال��ة الأو�ساخ
العالقة من الب�شرة وتنظيفها من الر�ؤو�س ال�سوداء ّثم ترطيبها وتدليكها بلطف
يرج ر�أ�سه البارد على ك ّل الوجه،
با�ستعمال حجر كريمّ .ثم ا�ستُخدم جهاز متط ّور ّ
�إذ يو ّفر لم�سات ب��اردة ج � ّد ًا ومفيدة لتعزيز �إ�شراقة الب�شرة و�شدّها وتقلي�ص
الم�سا ّم .واختُتمت الجل�سة با�ستعمال ما�سك وكريم العينين� .أ ّما النتيجة فرائعة
ال�صح ّي في
للغاية و�شعرت بالفائدة وبدت ب�شرتي �صافية� .سبا Pure Altitude
ّ
 Les Fermes de Marieيحمل في داخله جوهر الفل�سفة التي و�ضعتها العالمة
التجار ّية .فتجمع طقو�س العالج بين الإي �م��اءات اللطيفة والمك ّونات الف ّعالة
للح�صول على نتائج م�ضمونة.
داخلي تحيط به نوافذ تطلّ
ولت�ستكملي راحتك ،يتوافر في ال�سبا ح ّمام �سباحة
ّ
وخارجي لال�سترخاء و�ساونا داخل ّية وخارج ّية،
داخلي
على الخارج ،مع جاكوزي
ّ
ّ
وح ّمامات  Ofuroيابان ّية للق�ضاء على الإجهاد والتعب وال�سموم .ويمكنك �أي�ض ًا
الإحماء في غرفة اللياقة البدن ّية قبل الخروج على
المنحدرات �أو م�سارات الم�شي لم�سافات طويلة.
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Four Seasons Hotel Megève

توجهي �إلى  ،Four Seasons Hotel Megèveالوجهة الأحدث
�إذا كنت تبحثين عن �إقامة فاخرة للغاية بنمط ع�صريّ وذي طابع ف ّن ّي وحديث في جبال الألب الفرن�س ّيةّ ،
وي�ضم  55غرفة من �ضمنها  14جناح ًا ومطاعم تقدّم قائمة
للفندق في تلك المنطقة ال�ساحرة� ،إذ افتتح هذا الفندق �أبوابه في �أواخر �شهر دي�سمبر في العام ّ .2017
�أطعمة عالم ّية اختيرت لتنا�سب جميع الأذواق .ويقع مبا�شرة على منحدرات جبل  ،Mont d'Arboisما يجعله الوحيد في المنطقة الذي يط ّل مبا�شرة على منحدرات التز ّلج
التي �ستو�صلك �إليها عربة الخيل التابعة للفندق ،وهي بمثابة  Uberفي مدينة .Megève

خا�صة للنزالء لت�سهيل تنق ّلهم من
خ�ص�ص �أي�ض ًا �س ّيارات نقل ّ
و ُت ّ
المدينة �إل��ى الفندق ال��ذي يبعد عنها م�دّة ع�شر دقائق .وبف�ضل
اال�ستراتيجي بين المناظر الطبيع ّية ،يو ّفر الفندق ال�ضيافة
موقعه
ّ
الفرن�س ّية والنقاهة التي تودّين الح�صول عليها مع عائلتك .وتتم ّيز
غرف الفندق بالرحابة والخ�صو�ص ّية ود ّقة التفا�صيل التي تحاكي
جمال الطبيعة الجبل ّية ،محافظة على �أ��ص��ول تقاليدها .ويتبع
الفندق لعائلة  Rothschildالتي عملت على بناء مدينة Megève
وجعلها مدينة �سياح ّية ج ّذابة .لذا عند دخولك الفندق �ستذهَ لين
بوفرة التحف الف ّن ّية والر�سومات التابعة للعائلة ،التي عملت البارونة
 Arianeعلى اختيار مجموعة كبيرة من مقتنياتها الف ّن ّية وعر�ضها.
وفي خالل �أ�شهر ال�شتاء� ،ست�شعرين بميول �شديد تجاه دعوة جبال
الأل��ب المك�س ّية بالثلوج و�سينهكك تعب التز ّلج .لذلك تحتاجين
ال�صح ّي الذي ُيع ّد الأكبر من نوعه في المنطقة
�إلى زيارة ال�سبا
ّ
الحوا�س،
بت�صميمه الحديث الذي يعك�س نقاوة الثلج ويك�شف �صحوة
ّ
من خالل عالجات الج�سم والب�شرة في �ستّ غرف تت�ض ّمن جناحاً
كام ًال لكبار ال�شخ�ص ّيات ومنطقة لال�سترخاء بمدف�أة على الحطب.
و�أن�صحك بتجربة � ،Inner Calm Massageإذ يمكنك اختيار زي��ت عطريّ
عالجي بح�سب رغبتك من عالمة  Espaال�شهيرة ،ف�ض ًال عن �أنّ العالج ي�شمل
ّ
الزيوت العطر ّية العالج ّية التي �ستمنحك الراحة واال�سترخاء .و�أثناء العالج،
ت�سخدم خبيرة التجميل ما�سك ل�شعرك �أي�ض ًا وتقوم بم�ساج مهدّئ با�ستعمال
�أحجار الكوارتز الزهر ّية الدافئة لتدليك فروة الر�أ�س ،وبالتالي تحدث ا�سترخاء
تا ّم ًا .وبعد الم�ساج ،يمكنك االنغما�س ل�ساعة كاملة في عالج Marine Mineral
 Facialمن  ،Sodashiالعالمة الأ�سترال ّية ال�شهيرة بمك ّوناتها الطبيع ّية .فالعالج
غني بالمعادن البحر ّية ويمنح ب�شرتك انتعا�ش ًا ولمعان ًا من دون �أيّ موا ّد كيميائ ّية.
ّ
خا�صة �إ ّم��ا في غرفة الجلو�س �أو في منطقة
براحة
م
ع
والتن
الخروج
يمكنك
ّثم
ّ
ّ
حو�ض ال�سباحة ،ت�سترخين فيما وت�شاهدين مناظر الجبال الثلج ّية .ويمكنك
خارجي فيما
الداخلي المو�صول بحو�ض دافئ
�أي�ض ًا ال�سباحة في حو�ض ال�سباحة
ّ
ّ
ت�ستمتعين بمناظر عجائب ال�شتاء .ومن �ضمن الت�سهيالت التي يقدّمها الفندق
�أي�ض ًا مركز اللياقة المج ّهز بالمعدات الريا�ض ّية الأحدث .ويمكنك حجز مد ّرب
خا�صة
خا�ص �إذا كنت من مزاولي التمارين الريا�ض ّية بانتظام وحجز جل�سات ّ
الفيزيائي.
لتقويم العظام والعالج
ّ

Spa Four Seasons Megève

Espa Soothing
Body Oil
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Chalet N
Oberlech

إليك النصائح الفضلى التي ستساعدك

هل ت�شعرين بحاجة �إلى اال�ستجمام في مكان هادئ وبعيد
عن الأماكن ال�سياح ّية؟ ال ب ّد �إذ ًا من زي��ارة Chalet N
�صح ّية
في  Oberlechفي النم�سا ال��ذي يقدّم خدمات ّ
فاخرة تن�سيك هموم الحياة اليوم ّية .هذا ال�شاليه هو �أحد
�شاليهات التز ّلج الأجمل في العالم .ت�ص ّوري فندق ًا �صغير ًا
من فئة �ستّ نجوم على المنحدرات فوق  Oberlechفي
�صح ّي ًا مج ّهز ًا
 Chalet Nالفاخر .ويقدّم الفندق منتجع ًا ّ
خا�صة ومطعم ًا فخم ًا .وي�أتي
تجهيز ًا فاخر ًا وغرفة �سينما ّ
ك ّل ذلك بالطبع مع خدمة مهن ّية وح�صر ّية يقدّمها ّ
موظفو
ال�شاليهات ،بما في ذلك الطهاة وال�سائق.
ال�صح ّي على الطابق ال�سفلي ب�أكمله بم�ساحة
ويمت ّد النادي ّ
�ألف متر مر ّبع ،حيث يمكنك الح�صول على عدّة عالجات
وا�ستخدام ال�ساونا والجاكوزي والمغاط�س ال�ساخنة.
خا�صة للم�ساجات الفرد ّية �أو الثنائ ّية.
وتتوافر �أي�ض ًا غرفة ّ
كذلك ،يمكنك الإ�ستفادة من المنتجات التجميلية عبر
تطبيق �أحد عالجات  La Prairieال�شهيرة.

على انتقاء الطريقة المناسبة لعالجات
البشرة الصحيحة في فصل الشتاء من
مؤسسة شركة ،Pearl Tree
ثريا الجوزي،
ّ
الشركة الموزّعة لمستحضرات العالمات
المختصة بالجمال.
التجار ّية
ّ

بعد العطلة ،اخ �ت��اري ع�لاج � ًا ي��زي��ل ال�سموم
ل�ت�ت�ك� ّي��ف ب���ش��رت��ك م��ع ال �م �ن��اخ ال �� �ص �ح��راويّ
من جديد.
حاولي �أن ت�صلي �إل��ى ال�سبا قبل موعدك
وتحدّثي مع المعالجة �أو ّ
موظفة اال�ستقبال
للح�صول على ا�ست�شارة مجان ّية من �أجل "ت�شخي�ص
الب�شرة" وت �ح��دي��د ال �ع�لام��ة ال �ت �ج��ار ّي��ة وال �ع�لاج
الأف�ضل لحاجاتك.
احذري من مزج م�ستح�ضرات من عالمات
تجار ّية مك ّونة من عنا�صر طبيع ّية و�أخ��رى
من عنا�صر كيميائ ّية .فالم�ستح�ضرات المك ّونة من
عنا�صر طبيع ّية تعطي نتائج �أف�ضل.

La Prairie Skin Caviar

Alpina Dolomites
Gardena Health
Lodge & SPA

Sothys
Hydrating Gel-Cream
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تن ّف�سي ه��واء علي ًال من ه�ضاب �أوروب��ا الكبرى والأجمل� ،أال وهي
ه�ضبة  Di Siusiالتي يقع عليها فندق  Alpina Dolomitesفي �إيطاليا،
وهو بال�ضبط ال�سبب الذي يجعله يل ّبي متط ّلبات الجودة العالية:
من اح�ت��رام البيئة والتكامل المتناغم معها والمهارات الرفيعة
ال�صحة واللياقة البدن ّية �إلى مجموعة
والكفاءة في توفير خدمات
ّ
وا�سعة من الأن�شطة الريا�ض ّية .وفي قلب المنتجع� ،أن�شئ مركز
ّ
المغطاة بالثلوج.
للعافية ب�إطاللته البانورام ّية المط ّلة على الجبال
ال�صح ّي ال�شا�سع ،حيث ت�ستعيدين
ويمكنك اال�ستجمام في مركزه
ّ
ال�صح ّية.
العالجات
من
وا�سعة
مجموعة
حيو ّيتك ون�شاطك بف�ضل
ّ
ال�صح ّي ،الحا�صل على جوائز عالم ّية ،على عافيتك
وير ّكز المنتجع
ّ
مخ�ص�صة لعدّة �أ ّيام
ال�شاملة ،من عالجات جديدة وبرامج ّ
�صح ّية ّ
ومنتجات تجميل عالية الجودة وعالجات تجميل مريحة ،ت�شمل
م�ستح�ضرات  Sothys Parisالغن ّية بمك ّونات طبيع ّية فريدة من نوعها
تعتمد على البحوث العلم ّية في تطوير منتجاتها.

اختاري ال�سبا الذي يقدّم م�ستح�ضرات من
عالمات معروفة وموثوقة ،واق ��ر�أي دائم ًا
المل�صق عليها.

ّ
بد من المحافظة على
سواء كنت
تخططين للسفر إلى منتجعات شتو ّية أم ال ،ال ّ
بشرتك من قسوة الشتاء والجفاف الذي قد تتع ّرض له .فإليك منتجات السبا الفضلى
التي يمكنك تطبيقها في المنزل.

كريم ترطيب القدمين
Margaret Dabbs Fabulous Feet

ت�شتهر
با�ستعمالها زيت  Emuفي منتجاتها
فهو يخ ّفف من حدّة الألم ويو ّفر
الترطيب الالزم .وتن�صح بعدم
ارتداء الجوارب ال�ض ّيقة للغاية
بل ذات الألياف الطبيع ّية ،لأ ّنها
ت�سمح لب�شرتك بالتن ّف�س.
Margaret Dabbs

ن�صائح ثريا عن العالجات الف�ضلى لف�صل ال�شتاء:
• للمزيد من الترطيب ،ج ّربي قناع
 Diamond/Gold Maskم��ن  Kneskoف��ي فندق
ومنتجع .Bulgari Hotel & Resort
• عالجي م�شكلة الب�شرة الجا ّفة والعيوب مع �أحد
عالجات عالمة  Sodashiالفاخرة والمتوافرة في
فندق  Four Seasonsجميرا و�أبو ظبي.
• �أزي�ل��ي ال�سموم من ج�سمك وال�ج��أي �إل��ى تقن ّية
تح ّلل ال��ده��ون بالتبريد المعروفة بـCryolipolysis
و�ستلحظين نتيجة وا�ضحة بعد الجل�سة الأولى .وتجدين
هذا العالج في فندق  Park Hyattدبي �أو فندق La Ville
.Hotel & Suites Autograph Collection

شد البشرة
قناع ّ
Ila Face Mask for Revitalizing Skin

غني بالأحما�ض الدهن ّية الأ�سا�س ّية يعمل
ما�سك ع�ضويّ ّ
على تغذية ب�شرتك و�شدّها.

كريم ترطيب الوجه
Dr. Jart+ Water Fuse Ultimate Hydro Gel

يعمل الكريم ذو تركيبة الجل على ترطيب الب�شرة وتغذيتها مبا�شرة عندما تبد�أ
درجات الحرارة باالنخفا�ض.
Arabia
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