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فنــدق  : La Cigaleاالستشفاء بميـــــــاه ال※حـر ,المنت⁑ع ّ
الص ّ

أدخل يف تجربة
ك َُّل عنفوانكْ ...
جديدة ل عهد لك بها  ...ش ّد
الرحال إىل الشّ امل التونيس
حيــث سحر الطبيعة الخالّبة ...
طربقة تنــــاديك فـــــال تستطيع ر ّد النداء...
فندق  La Cigale Tabarkaالفاخر فاتح لك
ذراعيه ...حيث مركز الستشفاء مباء البحر
واملنتجع الصحي  ...SPAهنــا ،يت َملَّك َُك شعور
بالراحة والنتعاش ،يغمــرك إحساس بالراحة
والنرشاح وطيب النفس  ،هنا ،تستعيد كلَّ قواك..
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استشفاء يدخلك بال ِم َراء يف حـال من الحيوية
والعنفوان ...الستشفاء باملياه الساخنة أو مبياه
البحر يتيح لك ألوانا من التداوي والعالج مبا يُ َؤ ِّمن
اسرتجاع قواك واستعادة نشاطك...يش ّد تَ َر ُّه َل
أعضاء الجسم ،يُ ْر ِه ُف البدن ويرقِّقُه ويساعد
عىل التخلص من سموم الجسم ...يوفر املركز
أحدث اخرتاعات التجهيزات وأنجع املستلزمات
واملواد ،وي َؤ ِّمن خدمات عالية الجودة تقدمها فرق
عمل ذات مستوى راق من الكفاءة وال ِحرفية...
عليْ َك بالنبساط ومسايرة النفس ،ف ِّو ٍض أمرك

أليد ماهرة ..،عملية متسيد العضالت متتد من أصابع
ال ِّر ْج ِل حتى أعىل الرأس ،فتَل ُني وت ْن َف ِر ُج وتستعيد
كل نضارتها وحيويتها ...ستجد يف غرف العالج كام
الحامم العريب ِويف حامم السونا ( )saunaخري
يف َّ
النفس ،وينتعش الجسم ،ما يق ِّوي
مالذ .فيها تتط َّه ُر ُ
مؤهالتك البدنية بالشكل الذي ترتضيه .مركب
 La Cigale Tabarka Thalassoواملنتجع الصحي
ُ SPAم َرك ٌّب فريد من نوعه ...شأنه شأن الفندق -
 - La Cigale Tabarkaبكل محتوياته :مطاعمه
وصالوناته وغرفه وأسطحه ومسابحه و َم ْق َها ُه العريب

وقاعاته للياقــة البدنية وقاعات األلعاب .بوسع
الزائر أن يتن ّزه عىل شاطىء البحر أو يف الغابة
املجاورة ،كام بوسعه أن ي َح ًّولَ وجهته إىل مرتفعات
عني دراهم  ...بوسعه أيضا تذ ِّوقَ أنواع السمك وقد
أُخرِج للتَّ ِّو من البحر ،والتلذذ بغالل البحر الشهية
بشتّى أنواعها وأشكالها ..كل هذا النعيم متاح له
متاما بينام ل تفصله عن تونس العاصمة أكرث من
 150كيلومرتا ..تعالوا إذًا ...الفرصة مؤاتية متاما
يك تستجيبوا إىل أقىص مطالب النفس ومطالب
البدن :إذكاء جذوتها وتوقدها.

السياحيّة املرجان ،8110 ،طربقة ،تونس.
نزل  La Cigaleطربقة ،املنطقة ّ
الهاتف216 70 019 000 :
info@lacigaletabarka.com
www.lacigalethalasso.com

