
 اكتشف متعة اقامة المميزة مع باقتنا الحصرية
من فندق كراون بالزا الكويت الثريا سيتي

باقة أيام ا�سبوع صالحة من ا�حد إلى ا�ربعاء

ال يسري هذا العرض مع أية عروض أو خصومات أخرى

 يسري العرض من 1 يناير والى  ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ 

و غير شامل فترة ا�عياد و المناسبات الوطنية

العرض حصري لمنتسبي برنامج الواحة من الخطوط الجوية الكويتية

العرض يسري حسب توافر الغرف، يرجى إتمام الحجز مسبقًا

يرجى إبراز عقد زواج عند إتمام الحجز

Weekdays package is valid from Sunday to Wednesday

Not valid with any other promotions, public holidays or national days

This is O�er is Valid from 1st January until of 30th December 2021

Bookings are subject to availability. Prior reservation is required

O�er is exclusive to Oasis Club members Kuwait Airways 

Terms and conditions apply.

Experience a memorable stay with your loved 
ones and enjoy our exclusive stay packages from 
Crowne Plaza Kuwait Al Thuraya City

للحجوزات يرجى اتصال على
90910434

For reservations kindly contact
90910434

إقامــة لشــخصين أيــام ا�ســبوع
وجبــة إفطــار شــهية لشــخصين

دخــول مجانــي للنــادي الصحــي و المســبح

باقة أيام ا�سبوع مع خصم 
٢٥ % على أسعار الغرف 

Stay for two persons during Weekdays
Complimentary Breakfast for two
Complimentary access to the Fitness Center

Weekdays Package 25% Off our room rates



أشــهى المذاقات العالمية تحت ســقف واحد
The Ultimate Culinary Destination

خصــم علــى كافــة الخيارات المتاحة من ملتقى الســيلك
Discount on all dining options available at the Silk Hub

25%

This o�er is valid until 30 December 2021

Not applicable during Eid & Public Holidays

Kindly present membership ID to avail this o�er

Prior reservations is required: Mobile: +965 9696 1300

العرض ساري لغاية ٣٠ ديسمبر ٢٠٢1

ال يسري العرض خالل فترة ا�عياد و العطل الرسمية

يرجى إبراز بطاقة العضوية للحصول على الخصم

Mobile: +965 9696 1300 يرجى الحجز مسبقًا عن طريق ا�تصال على



Your First Step Into A Healthy Lifestyle
خطوتك ا�ولى نحو أسلوب حياة صحي

إشتراك سنوي للرجال

280KD

Male Annual Membership

390KD

إشتراك سنوي للسيدات

280KD

Female Annual Membership

380KD

ا�شتراك السنوي الزوجي

500KD

Couples Annual Membership

680KD

@EdgeFitnessKWT

EDGE Fitness Center
Al Thuraya City Kuwait, Airport Road 55

Mobile: +965 99890366 | Email: mourad.youssef@ihg.com Terms & Conditions Apply
Kindly present your Membership ID to avail offer
Valid until 30 December 2021



A Personalized Pampering Experience

Kindly present membership ID to avail this offer
Valid until 30 December 2021

Spa Aquatonic is a unique concept, exceptional in quality and originality of its services. 
Boasting 17 spacious  treatment rooms in a relaxing atmosphere with soft lighting and 
its one-of-a-kind calming yet invigorating  Aquatonic pool. We promise no less than an 
extravagant experience helping you discover astonishing selections of luxury treatments 

using high-end brands from across the world.

Enjoy Spa Aquatonic’s yearly membership for only

KD 450

SPA AQUATONIC
Al Thuraya City Kuwait, Airport Road 55

Mobile: +965 99890366 | Email: mourad.youssef@ihg.com



Kindly present membership ID to avail this offer
Valid until 30 December 2021

SPA AQUATONIC
Al Thuraya City Kuwait, Airport Road 55

Mobile: +965 99890366 | Email: mourad.youssef@ihg.com

 يعــد منتجــع أكواتونــك الكويــت تجربــة اســتثنائية و فريــدة من نوعها و أصالتهــا مما يميزه عن

 ا±خريــن، تعــد أحــواض ا�كواتونــك الداخليــة ا�كبر فــي العالم كما يضم المتجــع ١٧ غرفة عالجية

 ذات مســاحة واســعة في أجواء إســترخائية مريحة. اكتشــف تشــكيلة من العالجات الفاخرة

باســتخدام أفضــل العالمــات التجاريــة الراقية من جميــع أنحاء العالم ا±ن

احصــل علــى العضوية الســنوية فقط بــــ

٤٥٠ د.ك


