Jumeirah Multi-Hotel Offer
UAE, Maldives, UK, Germany and Kuwait

Terms & Conditions
•
•
•
•
•

Reservations must be made in 72 hours in advance.
The discount is not valid on public holidays and festive season.
The discount is not valid during special promotions.
This discount is not valid for groups.
This discount is not valid if the guests split the bill and pay with
other cards.
• Terms and Conditions of each entity still apply.
• Jumeirah Management has the right to change the terms and
conditions without prior notice.

. ساعة72 يجب الحجز قبل
.ال يسري الخصم في أيام العطل الرسمية وموسم األعياد
.هذا الخصم غير صالح خالل العروض الترويجية الخاصة
.هذا الخصم غير صالح للمجموعات الكبيرة
.ال يسري هذا الخصم إذا قام الضيوف بتقسيم الفاتورة والدفع ببطاقات أخرى
.شروط وأحكام كل الفنادق والمنتجعات ال تزال سارية
تحتفظ فنادق ومنتجعات جميرا بالحق في تغيير الشروط واألحكام دون
.إخطار مسبق

•
•
•
•
•
•
•

Jumeirah Maldives
Olhahali Island

Terms & Conditions
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Flexibility in your hands: Flexible Cancellation available when you book with us.
A minimum length of stay of 3 (three) nights is required.
Bookings are subject to availability.
This offer does not include cost of transfers to/from the resort.
All staying guests, including children, are required to present original valid identification (passport or UAE/GCC National ID)
which may be scanned upon check-in.
Reservation must be guaranteed by a valid credit card at the time of booking. Credit card used for making the booking must
be presented during check-in.
Airport Transfers not included for stays 9 nights or less - please contact hotel to arrange.
Offer is not valid in conjunction with any other discount, offer or promotion.
Offer is valid for new bookings only.
Standard hotel policies apply.
Rates are payable in local currency and are inclusive of tax, local fees and service charge.
Jumeirah Hotels & Resorts reserves the right to change the terms and conditions without prior notice.

Wild Wadi
UAE

Terms & Conditions
25% Off
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Up to 6 tickets can be purchased per transaction
The offer is valid from 4 February until 31 December 2022
This offer can only be purchased through the waterpark main gate
This offer is subject to availability and cannot be combined with any
other offer or promotion
This offer is applicable to Visa cards issued worldwide
To avail this offer, payment can only be made with Visa credit or
debit cards
This offer is not valid during public holidays
The general admission fees may be subject to change during the
promotion period
Wild Wadi Waterpark™ reserves the right to change any of the
terms and conditions without prior notice
Wild Wadi Waterpark™ tickets cannot be refunded or cancelled
All prices inclusive of 5% VAT
Certain rides, attractions or outlets may be unavailable during your
visit

. تذاكر لكل معاملة6 يمكن شراء ما يصل إلى
.2022  ديسمبر31  فبراير حتى4 يسري العرض من
.ال يمكن شراء هذا العرض إال من خالل البوابة الرئيسية للحديقة المائية
يخضع هذا العرض حسب التوافر وال يمكن دمجه مع أي عرض أو ترويج
.آخر
.هذا العرض ينطبق على بطاقات فيزا الصادرة في جميع أنحاء العالم
 ال يمكن السداد إال ببطاقات االئتمان أو الخصم، لالستفادة من هذا العرض
.من فيزا
.ال يسري هذا العرض خالل أيام العطل الرسمية
.قد تتغير رسوم الدخول العامة خالل فترة العرض الترويجي
تحتفظ حديقة وايلد وادي المائية الحق في تغيير أي من الشروط واألحكام
.دون إشعار مسبق
.ال يمكن استرداد أو إلغاء تذاكر حديقة وايلد وادي المائية
. ضريبة القيمة المضافة٪5 جميع األسعار شاملة
.قد ال تتوفر بعض األلعاب المائية أثناء زيارتك

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terms & Conditions
Visa Mondays
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Up to 6 tickets can be purchased per transaction
The offer is valid from 7 February until 26 December 2022, on Mondays
only
VISA AED 99 offer can only be purchased online
Online VISA ticket is valid for the selected dates only
This offer is subject to availability and cannot be combined with any
other offer or promotion
This offer is applicable to Visa cards issued worldwide
To avail of this offer, payment can only be made with Visa credit or debit
cards
Must present VISA card by the cardholder at the main entrance as proof.
General admission price will be charged should the guest fail to prove
his/her VISA card that is purchased with
This offer is not valid during public holidays
The general admission fees may be subject to change during the
promotion period
Wild Wadi Waterpark™ reserves the right to change any of the terms
and conditions without prior notice
Wild Wadi Waterpark™ tickets cannot be refunded or cancelled
All prices inclusive of 5% VAT
Certain rides, attractions or outlets may be unavailable during your visit

 تذاكر لكل معاملة6 يمكن شراء ما يصل إلى
 أيام االثنين فقط،2022  ديسمبر26  فبراير حتى7 يسري العرض من
 درهم إماراتي عبر اإلنترنت فقط99 يمكن شراء عرض فيزا
تذاكر العرض على اإلنترنت صالحة للتواريخ المحددة فقط
يخضع هذا العرض حسب التوافر وال يمكن دمجه مع أي عرض أو ترويج آخر
هذا العرض ينطبق على بطاقات فيزا الصادرة في جميع أنحاء العالم
 ال يمكن السداد إال ببطاقات االئتمان أو الخصم من،لالستفادة من هذا العرض
فيزا
 سيتم.يجب تقديم بطاقة فيزا من قبل حامل البطاقة عند المدخل الرئيسي كإثبات
فرض سعر الدخول العام في حالة عدم إثبات الضيف بطاقة فيزا الخاصة به
التي تم شراء العرض منها
ال يسري هذا العرض خالل أيام العطل الرسمية
قد تتغير رسوم الدخول العامة خالل فترة العرض الترويجي
تحتفظ حديقة وايلد وادي المائية الحق في تغيير أي من الشروط واألحكام دون
إشعار مسبق
.ال يمكن استرداد أو إلغاء تذاكر حديقة وايلد وادي المائية
 ضريبة القيمة المضافة٪5 جميع األسعار شاملة
قد ال تتوفر بعض األلعاب المائية أثناء زيارتك

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Talise Spa
UAE

Terms & Conditions
• Advance bookings are required; please mention “Visa offer” upon
booking or arrival at the spa
• All guests are required to present original valid identification
(passport or UAE/GCC National ID) which may be scanned upon
check-in
• A Visa card must be presented during payment to avail the offer
• Valid for all Visa cardholders from all issued countries
• Offer valid until June 2022
• Discount is not applicable on gift certificates
• Offer valid only at Talise Spa at Jumeirah Al Qasr and Jumeirah Beach
Hotel
• Hotel guests should settle the bill at the venue and not upon checkout
• Not valid in conjunction with any other offers, promotions or
discounts
• Offer not available on public holidays and weekends
• Please quote this offer at the time of booking
• This offer is subject to availability at the time of this booking
• Jumeirah Hotels & Resorts reserves the right to change the Terms
and Conditions without prior notice

“ عند الحجز أو الوصولVisa  يرجى ذكر "عرض:يجب القيام بحجز مسبق
إلى السبا
/ على جميع الضيوف إثبات شخصي (جواز سفر أو هوية شخصية إماراتية
دول مجلس التعاون الخليجي) حيث قد يتم مسحه عند التسجيل في السبا
 عند الدفع لالستفادة من العرضVisa يجب تقديم بطاقة
 وذلك أيا ً كان بلد إصدارهاVisa يسري العرض لجميع حاملي بطاقات
2022 يسري العرض حتى يونيو
ال يسري الخصم عند استخدام بطاقات الهدايا
يسري العرض لدى منتجع تاليس سبا في جميرا القصر وجميرا بيتش هوتيل
يجب على الضيوف المقيمين في الفندق دفع الفاتورة خالل تواجدهم في المطعم
وليس عند مغادرتهم الفندق
ال يسري العرض بالتزامن مع أي عرض أو خصم آخر
ال يسري العرض أيام العطل الرسمية أو نهاية األسبوع
يرجى ذكر هذا العرض عند القيام بالحجز
يخضع هذا العرض للتوافر وقت القيام بالحجز
تحتفظ فنادق ومنتجعات جميرا الحق بتغيير األحكام والشروط دون إشعار
مسبق

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JClub
UAE

Terms & Conditions
• Offer is valid in one-year memberships at JClub Mina A’Salam,
Jumeirah Emirates Towers and Jumeirah Beach Hotel
• All guests are required to present original valid identification
(passport or UAE/GCC National ID) which may be scanned upon
check-in in J Club
• A Visa card must be presented during payment to avail the offer
• Valid for all Visa cardholders from all issued countries
• Offer valid until June 2022
• Discount is not applicable on gift certificates
• Not valid in conjunction with any other offers, promotions or
discounts
• Jumeirah Hotels & Resorts reserves the right to change the
Terms and Conditions without prior notice

، في كل من مينا السالمJClub يسري العرض على العضوية السنوية لنادي
جميرا أبراج اإلمارات وجميرا بيتش هوتيل
/ على جميع الضيوف إثبات شخصي (جواز سفر أو هوية شخصية إماراتية
دول مجلس التعاون الخليجي) حيث قد يتم مسحه عند التسجيل في النادي
 عند الدفع لالستفادة من العرضVisa يجب تقديم بطاقة
 وذلك أيا ً كان بلد إصدارهاVisa يسري العرض لجميع حاملي بطاقات
2022 يسري العرض حتى يونيو
ال يسري الخصم عند استخدام بطاقات الهدايا
ال يسري العرض بالتزامن مع أي عرض أو خصم آخر
تحتفظ فنادق ومنتجعات جميرا الحق بتغيير األحكام والشروط دون إشعار
مسبق

•
•
•
•
•
•
•
•

F&B
UAE and UK

Terms & Conditions - English
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Offer subject to availability
Available at select Jumeirah Restaurants:
o Jumeirah Emirates Towers: Mundo, Daefi Lounge
o Jumeirah Al Naseem: The Palmery, Al Mandhar
o Jumeirah Mina A’Salam: Hanaya, AL Samar, Tortuga, Zheng He’s
o Jumeirah Al Qasr: Arboretum, Al Fayrooz
o Burj Al Arab Jumeirah: Sahn Eddar, Al Iwan
o Jumeirah Saadiyat Island: Tean, White, Majlis, Lobster Lounge
o Jumeirah Zabeel Saray: The Rib Room, Al Nafoorah, Imperium, Plaj, Sultans Lounge, Amala
o Jumeirah Creekside Hotel: Nomad, Cuba
o Zabeel House The Greens: Social Company, Vista Del Verde
o Jumeirah Beach Hotel: Beachcombers, Villa Beach. Kitchen Connection, Pearl Lounge, Fika
o The Carlton Tower: Al Mare
A Visa card must be presented during payment to avail the offer.
Offer is valid until 30 June 2022.
Jumeirah Zaabeel Saray Blackout dates this offer does not apply: 27th March 2022 to 17th April 2022.
Advance bookings are required; please mention “Visa Offer” upon booking or arrival at the restaurant.
Offer is only valid for bookings made within the venue and not later or on guest stay bills.
Restaurant dress code must be followed, see restaurant website for more details.
Valid for all Visa cardholders from all issued countries.
Hotel guests should settle the bill at the venue and not upon check-out.
Not valid in conjunction with any other offers, promotions or discounts.
Offer not available on public holidays.
20% off on food and beverage, and not valid on tobacco, banquet events and brunches.
Please ensure to bring your confirmation details to avail the discount.
Jumeirah reserves the right to amend this offer and terms and conditions without prior notice.
Terms and conditions apply.

Terms & Conditions - Arabic
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التوفر.
تخضع العروض إلمكانية ّ
متوفرة في مطاعم جميرا مختارة:
 oجميرا أبراج اإلمارات :موندو ،ردهة ضيفي
 oجميرا النسيم :ذا بالمري ،المنظر
 oجميرا مينا السالم :هنايا ،ردهة السمر ،تورتوغا ،زينغ هيز
 oجميرا القصر :أربوريتم ،الفيروز
 oبرج العرب جميرا :صحن الدار ،اإليوان
 oجميرا جزيرة السعديات :تين ،وايت ،مجلس السعديات ،لوبستر الونج
 oجميرا زعبيل سراي :ذا ريب روم ،النافورة ،إمبيريوم ،البالج ،ردهة السلطان ،آماال
 oجميرا فندق الخور :نوماد ،كيوبا
 oزعبيل هاوس ذا غرينز :سوشال كومباني ،فيستا ديل فيردي
 oجميرا بيتش هوتيل :بيتشكو مبرز ،فيال بيتش ،كيتشن كونكشن ،بيرل الونج ،فايكا
 oفندق كارلتون تاور :الماره
يجب تقديم بطاقة  Visaعند الدفع لالستفادة من العرض.
يسري العرض حتى  30يونيو .2022
يخضع عرض جميرا زعبيل سراي لإليقاف المؤقت ما بين تواريخ  27مارس و 17أبريل .2022
يجب القيام بحجز مسبق :يرجى ذكر "عرض  "Visaعند الحجز أو عند الوصول إلى المطعم.
يسري العرض فقط عند القيام لحجز في المطعم والدفع في ذلك الوقت ،ال يمكن تأجيل الدفع أو إضافة الفاتورة إلى فاتورة إقامة الضيف.
يجب االلتزام بالزي المطلوب في المطعم ،يرجى زيارة موقع كل مطعم لمزيد من التفاصيل.
يسري العرض لجميع حاملي بطاقات  Visaوذلك أيا ً كان بلد إصدارها.
يجب على الضيوف المقيمين في الفندق دفع الفاتورة خالل تواجدهم في المطعم وليس عند مغادرتهم الفندق.
ال يسري العرض بالتزامن مع أي عرض أو خصم آخر.
ال يسري العرض أيام العطل الرسمية.
خصم  %20على المأكوالت والمشروبات ،ال يسري الخصم على التبغ أو المائدات أو وجبات البرانش.
يرجى التأكد من إحضار بيانات التأكيد لالستفادة من الخصم.
تحتفظ جميرا بحق تغيير هذا العرض وشروطه وأحكامه دون أي إعالم مسبق.
تُطبق الشروط واألحكام.

