
Your Gate to a Healthier Life



Looking for a top medical facility in the United States or Asia?
Considering a stay at a wellness center in Europe?
Concerned about the cost, the quality, or finding the right 
physician for you?

Let Gate To Wellness answer all of your questions and facilitate your health travel.



Gate To Wellness provide you with options at premier medical and health facilities according to your needs and preferences. 
We understand this can be a stressful time and we will do all we can to fulfil your needs and alleviate the stress of research 
and travel.

As a member of the Medical Tourism Association and operated by Certified Medical Travel Specialist Reem Al Daghma, Gate 
To Wellness will help facilitate all aspects of your travel and treatment.

WHY GATE TO WELLNESS:

At Gate To Wellness you are our priority and our obligation is towards you and not towards a hospital or a physician. We pride 
ourselves in providing:

QUALITY, you will get the result of our diligent research, professional experience, and commitment to your wellbeing.
CONFIDENTIALITY, we are dedicated to safeguarding your privacy, personal information, and your medical records and files.
PERSONALISED SERVICE, completely tailored to your needs, concerns, and preferences.
COMPREHENSIVE PACKAGES, we will support you in all aspects of your health travel and treatment.
 
This is the Gate To Wellness guarantee of quality, security and integrity that we offer to every new and returning client.



MEDICAL SERVICES

Whether you are seeking medical consultation or treatment, Gate To Wellness offer a broad spectrum of options. We facilitate 
treatments at modern facilities featuring advanced technologies and some of the worlds' most experienced health care 
professionals.

Gate To Wellness can facilitate services including but not limited to:

• Orthopaedics     • Gynaecology and Fertility 
• Cardiology     • Rehabilitation 
• Paediatrics     • Oncology
• Gastrology     • Any much more

1.  Understand 
your needs; 
l isten to your 
medical  needs 
and explain how 
our services can 
meet your 
expectat ions. 

2.  Case Assessment; 
col lect  your medical 
records and start  our 
research to f ind you 
the best  pract i t ioner 
and treatment faci l i ty.

3.  Obtain Options; 
based on research,  we 
wil l  present you with 
two top opt ions and 
treatment cost 
est imates so you can 
make an informed 
decision.

4.  Trip  Planning;  once you 
have made your choice and 
approved the treatment 
est imated cost ,  we can help in 
putt ing together a complete 
treatment travel  plan.

5.  Treatment;  will 
stay in contact  with 
you and your 
treatment faci l i ty. 

6.  Back Home; 
fol low up with you 
even after you are 
back home safe.

Step by Step  

At Gate To Wellness we tailor make your health travel according to your needs. You 
can simply ask us to book you a medical appointment or a treatment or you can 
completely rely on us from A to Z.

We Will  Look After You              Please visit our website at www.gatetowellness.com for a detailed step-by-step guide of our services.



SERVICES AND DESTINATIONS 

Gate To Wellness currently consults with over 60 top-tier medical and wellness facilities located across Europe, Asia and 
North America.

ADDITIONAL SERVICES:

With our extended network around the world, we are happy to arrange the following additional services upon your request:

• Travel and visa procedures
• Transportation
• Interpretation services
• Accommodation
• Personal assistant
• And much more

WELLNESS SERVICES

Everyday stress and natural aging can take a toll on how we feel and look. Rediscover a healthier and happier you through a 
wide selection of wellness and beauty treatments and packages, including lifestyle changes that can be the start of a new 
you.

We direct you to the best locations that provide your desired services whether it is: 

• Detox and weight management • Full health check up  
• Beauty and spa treatments • Stress management
• Alternative medicine • Lifestyle change
• Hair transplant  • And much more

Step by Step

• Understand your needs and desires.
• Provide you with exquisite spa and wellness center options.
• Schedule and book your life changing experience.
• We can facilitate a follow-up program in your own country.

Relax, Enjoy and leave the Planning to Us!



USA

Germany

UK Czech Republic

Switzerland

France

Italy

Spain Turkey

Thailand

India

Malaysia

WE ARE HERE FOR YOU EVERY STEP OF THE WAY

Tel: +974 4428 1544
Mob: +974 3374 2874

Radisson Blu Hotel - East Wing
P.O.Box: 4129 - Doha, Qatar

info@gatetowellness.com
www.gatetowellness.com

GatetowellnessGate2WellnessGatetoWellness

الشرقي الجناح   - بلو  راديسون  فندق 
، قطر الدوحة   -  ٤١٢٩ ص.ب:

info@gatetowellness.com
www.gatetowellness.com

GatetowellnessGate2WellnessGatetoWellness

نحن معكم خطوة بخطوة 



خدماتنا عبر القارات

تملك Gate To Wellness شبكة واسعة من قنوات االتصال مع أكثر من 60 مستشفى عالمي ومنتجع صحي عبر أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. وهي 
عالقة قمنا ببنائها عبر زيارة هذه المستشفيات والمنتجعات للتعرف على مستوى وجودة الخدمات التي توفرها.

خدمات إضافية:

• تأشيرات وترتيبات السفر 
• مواصالت
• مترجم 

• حجز فنادق أو سكن
• مرافق خاص أثناء العالج

الخدمات الصحية

إن ضغوطات الحياة اليومية والتقدم في العمر يؤثر علينا جميع¡ بشكل سلبي. تعال معنا في رحلة إلى عالم جديد من المنتجعات الُمختصة بالصحة، 
نمحو من خاللها آثار الزمن، وُنبّطئ عقارب الساعة، لتعود معنا أكثر نضارة وشباب¡. إجعل هذه الرحلة نقطة َتحّوٍل نحو نمط حياة مختلف وبأسلوب صحي 

متميز يجعلك أكثر سعادة وإشراق¡.

أفضل المنتجعات الصحية ُتلّبي احتياجاتك في كل يتعلق با¶تي:

• فحوصات طبية شاملة • طرد السموم والسيطرة على الوزن 
• عالج ا�رق  • جلسات تجميلية  

• تجديد الشباب والحيوية • الطب البديل  
• والمزيد .......      • زراعة الشعر  

          

خطوة بخطوة

• نتفّهم احتياجاتك ورغباتك
• ُنرشدك للتعرف على نخبة من أروع المنتجعات الصحية 

• نوفر لك خّطة متكاملة لرحلة استثنائية وتجربة مميزة تجدد حياتك
• نقوم باتباع برنامج لمتابعتك حتى بعد العودة 

كّل ما عليك هو الراحة والتمتع واالسترخاء، ونحن نتكفل بكافة الترتيبات!



1. معرفة 
احتياجاتك  

نستمع لك باهتمام 
للتعرف على 

احتياجاتك حتى 
نتمكن من خدمتك 

على أفضل وجه.

2. دراسة الحالة
نجمع تقاريرك الطبية لنبدأ 

البحث عن أنسب المعالجين 
وأفضل المستشفيات.

3. تقديم الخيارات
بعد البحث والدراسة، نقّدم 

لك أفضل خيارين مع 
التكلفة التقديرية لكل 

منهما، لتختار بينهما ما 
يناسبك.

4. ترتيب الرحلة
نبدأ بإعداد خطة سياحة عالجية متكاملة 

بناء على اختيارك.

5. التواصل 
معك و مع المستشفى خالل 

جميع مراحل العالج في الخارج.

6. المتابعة معك و مع 
القائمين على عالجك بعد 

عودتك سالما. 

www.gatetowellness.com معنا أنت تأتي أوالً                      لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا االلكتروني

الخدمات الطبية

سواء كنت تسعى للحصول على استشارة صحية احترافية، أو كنت تبحث عن الوجهة اÂفضل للعالج، فإن Gate To Wellness توفر لك باقة واسعة 
من الخيارات حول أحدث المستشفيات وأفضلها من حيث مستويات العناية وتوفر التكنولوجّيا، وذلك في التخصصات التالية: 

• ا�مراض التناسلية والعقم • العظام 
• ا�ورام • القلب 

• التأهيل  • الباطنية 
• وغيرها من التخصصات........ • ا�طفال 

خطوة بخطوة

Gate To Wellness  ُتصمم لك رحلة صحية تتناسب مع احتياجاتك الشخصية وُتلّبي رغباتك بدقة 
وعناية. بإمكانك االعتماد علينا في حجز رحلتك وترتيب كافة مواعيدك الطبية من اÂلف للياء.



لماذا تحتاج Gate To Wellness؟

في Gate To Wellness غايتنا أن نقدم لك الخدمة الصحية اÂنسب لحالتك من خالل البحث عن أفضل الخيارات. أنت شريكنا و إلتزامنا تجاهك وليس تجاه 
أي طبيب أو منشأة صحية. 

الجودة:  نقدم لك خالصة خبراتنا ونتائج أبحاثنا. 
السرّية: نحن ملتزمون بالحفاظ على خصوصيتك وملّفاتك الطبية.

خدمات شخصية: مصممة بعناية لتتناسب مع احتياجاتك ورغباتك الشخصية.
خدمة متكاملة: تغطي أدق تفاصيل رحلتك الصحية.

إن هدفنا ا¡ول في Gate To Wellness هو توفير أعلى مستويات الجودة والسرية وا¡مان في عالقتنا مع زبائننا الحاليين والجدد. 

بإدارة  المكتب  يعمل  العالجية.  السياحة  جمعية  من  معتمد  والصحية  العالجية  السياحة  تسهيالت  توفير  في  متخصص  مكتب   Gate To Wellness
أخصائية السياحة العالجية السيدة ريم الدغمة على تنسيق كافة تفاصيل رحلتك العالجية باحترافية عالية، بدءË من تقييم احتياجاتك الشخصية وتوفير 

الخيارات المناسبة لك فيما يتعلق باÂطباء والمستشفيات والمنتجعات الصحية، وصوالً إلى حجز المواعيد وتنظيم الرحالت، وكل ذلك في سرية تامة.  



هل تبحث عن رعاية صحية متميزة في الواليات المتحدة اÂمريكية؟

هل تتطلع لÏقامة في منتجع صحي في أوروبا؟

هل يراودك القلق بشأن جودة العالج أو اختيار الطبيب المناسب أو تكاليف اÐقامة في الخارج؟

Gate To wellness تعطيك ا§جابة الشافية وتوفر لك التسهيالت التي تحتاجها في رحلتك العالجية



بوابـــــــتك لحيـــــــاة أفـــــــضل


