Maldives property offer - Terms and Conditions
English
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa
• Offer must fall within valid dates and is only
valid through the stay window end date.
Start date: 15 July 2021
End Date: 28 February 2022
Booking Start Date: 15 July 2021
Booking End Date: 28 February 2022

Arabic
منتجع وسبا فول مون شيراتون المالديف
• يجب أن يتم حجز العرض ضمن التواريخ المسموح فيها وسيكون
صال ًحا فقط حتى تاريخ انتهاء فترة اإلقامة.
2021  يوليو15: تاريخ بدء العرض
2022  فبراير28: تاريخ انتهاء العرض
2021  يوليو15: تاريخ بدء عمليات الحجز
2022  فبراير28: تاريخ انتهاء عمليات الحجز

• Only Marriott Bonvoy members can earn double  فقط كسب عددMarriott Bonvoy • يمكن ألعضاء برنامج الوالء
points when you book when you book Water
Water مضاعف من النقاط وذلك عند حجز غرفة بدرجة
Bungalow and Ocean Pool Villa.
.Ocean Pool Villa  أوBungalow
• Limited number of rooms are available for this
• إن عدد الغرف المتوفر لهذا العرض الترويجي محدود (سيتم ترقية
promotion (Complimentary upgrade to Beachfront  مجانا ً عند حجزBeachfront Cottage درجة الغرفة إلى درجة
Cottage when you book Island Cottage)
.)Island Cottage غرفة بدرجة
• Minimum length of stay may apply
.• قد يتم تطبيق شرط الحد األدنى لمدة اإلقامة
• Tax is additional.
.• ستطبق قيمة الضرائب بشكل إضافي
• Offer does not apply to groups of 10 or more
 غرف10 • ال يطبق العرض على حجوزات المجموعات المكونة من
rooms.
.أو أكثر
• Offer cannot be combined with any other
.• لن يمكن دمج هذا العرض مع أي عروض ترويجية أخرى
promotions.
22 :• قد يتم حجب تواريخ معينة من اإلستفادة من هذا العرض
• Blackout dates may apply Dec.22, 2021 –
30(  وعيد رأس السنة الصينية،2022  يناير7  حتى2021 ديسمبر
January 7, 2022 and Chinese NY ( Jan.30 –
.) فبراير8 يناير حتى
Feb.8)
.• الحجز المسبق مطلوب
• Advance reservations required.
.• ستطبق شروط أخرى
• Other restrictions apply.
األسعار المقدمة هي للغرفة في الليلة وسيعتمد الحجز على مدى توفر
Rates are per room, per night and based on
.الغرف وقت القيام بعملية الحجز
availability at the time of reservations.
The Westin
• Offer must fall within valid dates and is only
valid through the stay window end date.
Start date: 15 July 2021
End Date: 28 February 2022
Booking Start Date: 15 July 2021
Booking End Date: 28 February 2022

فندق ذا ويستن
• يجب أن يتم حجز العرض ضمن التواريخ المسموح فيها وسيكون
صال ًحا فقط حتى تاريخ انتهاء فترة اإلقامة.
2021  يوليو15: تاريخ بدء العرض
2022  فبراير28: تاريخ انتهاء العرض
2021  يوليو15: تاريخ بدء عمليات الحجز
2022  فبراير28: تاريخ انتهاء عمليات الحجز

• Only Marriott Bonvoy members can earn double
points when you book Two-bedroom villa
 فقط كسب عددMarriott Bonvoy • يمكن ألعضاء برنامج الوالء
• Limited number of rooms are available for this
.مضاعف من النقاط وذلك عند حجز فيال من غرفتي نوم
promotion (Complimentary upgrade to Overwater • إن عدد الغرف المتوفر لهذا العرض الترويجي محدود (سيتم ترقية
Villa, applicable when you book Deluxe Beach
 مجانا ً عند حجز غرفةOverwater Villa درجة الغرفة إلى درجة
Villa )
.)Deluxe Beach Villa بدرجة
• Minimum length of stay may apply
.• قد يتم تطبيق شرط الحد األدنى لمدة اإلقامة
• Tax is additional.
.• ستطبق قيمة الضرائب بشكل إضافي
• Offer does not apply to groups of 10 or more
 غرف10 • ال يطبق العرض على حجوزات المجموعات المكونة من
rooms.
.أو أكثر
• Offer cannot be combined with any other
.• لن يمكن دمج هذا العرض مع أي عروض ترويجية أخرى

• قد يتم حجب تواريخ معينة من اإلستفادة من هذا العرض22 :
ديسمبر  2021حتى  7يناير  ،2022وعيد رأس السنة الصينية (30
يناير حتى  8فبراير).
• الحجز المسبق مطلوب.
• ستطبق شروط أخرى.
األسعار المقدمة هي للغرفة في الليلة وسيعتمد الحجز على مدى توفر
الغرف وقت القيام بعملية الحجز.
فندق جي دبليو ماريوت
• يجب أن يتم حجز العرض ضمن التواريخ المسموح فيها وسيكون
.صال ًحا فقط حتى تاريخ انتهاء فترة اإلقامة
تاريخ بدء العرض  15:يوليو 2021
تاريخ انتهاء العرض  28:فبراير 2022
تاريخ بدء عمليات الحجز  15:يوليو 2021
تاريخ انتهاء عمليات الحجز  28:فبراير 2022

promotions.
– • Blackout dates may apply: Dec.22, 2021
– January 7, 2022 and Chinese NY ( Jan.30
)Feb.8
• Advance reservations required.
• Other restrictions apply.
Rates are per room, per night and based on
availability at the time of reservations.
JW Marriott
• Offer must fall within valid dates and is only
valid through the stay window end date.
Start date: 15 July 2021
End Date: 28 February 2022
Booking Start Date: 15 July 2021
Booking End Date: 28 February 2022

• Only Marriott Bonvoy members can earn 5000
• يمكن ألعضاء برنامج الوالء  Marriott Bonvoyفقط كسب
bonus points when you book Duplex overwater
 5,000نقطة إضافية عند حجز فيال دوبلكس فوق الماء مع مسبح أو
pool villa & Duplex beach pool villa (minimum
فيال دوبلكس على الشاطئ مع مسبح (الحد األدنى أليام اإلقامة هو 7
)stay of 7 nights required
ليال).
• Discount on Best Available Rate is applicable to
• سيطبق الخصم على أفضل سعر غرف متوفر على فيال صن رايز
Beach pool villa sunrise, Duplex Overwater pool
مطلة على الشاطئ ،أو فيال دوبلكس فوق الماء مع مسبح أو فيال
villa & Duplex Beach Pool villa bookings
دوبلكس على الشاطئ مع مسبح.
• Limited number of rooms are available for this
• إن عدد الغرف المتوفر لهذا العرض الترويجي محدود (سيتم ترقية
promotion (Complimentary upgrade is applicable
درجة الغرفة مجانا ً عند حجز غرفة بدرجة فيال صن رايز مطلة على
Beach Pool Sunrise onwards) and is subject to
الشاطئ وما فوق) وستخضع لتوافرها.
availability
• قد يتم تطبيق شرط الحد األدنى لمدة اإلقامة.
• Minimum length of stay may apply
• ستطبق قيمة الضرائب بشكل إضافي.
• Tax is additional.
• ال يطبق العرض على حجوزات المجموعات المكونة من  10غرف
• Offer does not apply to groups of 10 or more
أو أكثر.
rooms.
• لن يمكن دمج هذا العرض مع أي عروض ترويجية أخرى.
• Offer cannot be combined with any other
• قد يتم حجب تواريخ معينة من اإلستفادة من هذا العرض16 :
promotions.
ديسمبر  2021حتى  10يناير  ،2022ومن  30يناير حتى  8فبراير
– • Blackout dates may apply: Dec.16, 2021
.)2022
January 10, 2022 and January 30 to February 8,
• الحجز المسبق مطلوب.
2022
• ستطبق شروط أخرى.
• Advance reservations required.
األسعار المقدمة هي للغرفة في الليلة وسيعتمد الحجز على مدى توفر
• Other restrictions apply.
الغرف وقت القيام بعملية الحجز.
Rates are per room, per night and based on
availability at the time of reservations.
فندق دبليو المالديف
• يجب أن يتم حجز العرض ضمن التواريخ المسموح فيها وسيكون
صال ًحا فقط حتى تاريخ انتهاء فترة اإلقامة.
تاريخ بدء العرض 15 :يوليو 2021
تاريخ انتهاء العرض 28 :فبراير 2022
تاريخ بدء عمليات الحجز 15 :يوليو 2021
تاريخ انتهاء عمليات الحجز 28 :فبراير 2022
• يمكن ألعضاء برنامج الوالء  Marriott Bonvoyفقط كسب
 5,000نقطة إضافية عند حجز فيال دوبلكس فوق الماء مع مسبح أو
فيال دوبلكس على الشاطئ مع مسبح (الحد األدنى أليام اإلقامة هو 7

W Maldives
• Offer must fall within valid dates and is only
valid through the stay window end date.
Start date: 15 July 2021
End Date: 28 February 2022
Booking Start Date: 15 July 2021
Booking End Date: 28 February 2022
• Only Marriott Bonvoy members can earn 5000
bonus points when you book Duplex overwater
pool villa & Duplex beach pool villa (minimum

stay of 7 nights required)
• Discount on Best Available Rate is applicable to
Beach pool villa sunrise, Duplex Overwater pool
villa & Duplex Beach Pool villa bookings
• Limited number of rooms are available for this
promotion (Complimentary upgrade is applicable
Beach Pool Sunrise onwards) and is subject to
availability
• Minimum length of stay may apply
• Tax is additional.
• Offer does not apply to groups of 10 or more
rooms.
• Offer cannot be combined with any other
promotions.
• Blackout dates may apply: Dec.16, 2021 –
January 02, 2022
• Advance reservations required.
• Other restrictions apply.
Rates are per room, per night and based on
availability at the time of reservations.

.)ليال
• سيطبق الخصم على أفضل سعر غرف متوفر على فيال صن رايز
 أو فيال دوبلكس فوق الماء مع مسبح أو فيال،مطلة على الشاطئ
.دوبلكس على الشاطئ مع مسبح
• إن عدد الغرف المتوفر لهذا العرض الترويجي محدود (سيتم ترقية
درجة الغرفة مجانا ً عند حجز غرفة بدرجة فيال صن رايز مطلة على
.الشاطئ وما فوق) وستخضع لتوافرها
.• قد يتم تطبيق شرط الحد األدنى لمدة اإلقامة
.• ستطبق قيمة الضرائب بشكل إضافي
 غرف10 • ال يطبق العرض على حجوزات المجموعات المكونة من
.أو أكثر
.• لن يمكن دمج هذا العرض مع أي عروض ترويجية أخرى
16 :• قد يتم حجب تواريخ معينة من اإلستفادة من هذا العرض
.2022  يناير2  حتى2021 ديسمبر
.• الحجز المسبق مطلوب
.• ستطبق شروط أخرى
األسعار المقدمة هي للغرفة في الليلة وسيعتمد الحجز على مدى توفر
.الغرف وقت القيام بعملية الحجز

