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وعمان

اإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلمارات

12345رقم املرجع

 1. بخصم يصل إلى 25 % على اإلقامات يف فنادق ومنتجعات جميرا - 
اإلمارات العربية املتحدة وجزر املالديف واململكة املتحدة وإسبانيا والكويت وعمان.

يجب احلجز قبل 72 ساعة. 	
ال يسري اخلصم يف أيام العطل الرسمية وموسم األعياد. 	
هذا اخلصم غير صالح خالل العروض الترويجية اخلاصة. 	
هذا اخلصم غير صالح للمجموعات الكبيرة. 	
ال يسري هذا اخلصم إذا قام الضيوف بتقسيم الفاتورة والدفع ببطاقات أخرى. 	
شروط وأحكام كل الفنادق واملنتجعات ال تزال سارية. 	
حتتفظ فنادق ومنتجعات جميرا باحلقق يف تغيير الشروط واألحكام دون إخطار مسبق. 	

جميرا - جزيرة أولهاهالي املالديف  
مرونة اإللغاء متاحة عند احلجز معنا. 	
يجب أال تقل مدة اإلقامة عن 3 )ثالث( لياٍل. 	
تعتمد احلجوزات على مدى توفر الغرف. 	
ال يشمل هذا العرض تكلفة النقل من وإلى املنتجع. 	
يجب ضمان احلجز ببطاقة ائتمان سارية يف وقت احلجز. يجب تقدمي بطاقة االئتمان املستخدمة يف احلجز أثناء تسجيل الوصول. 	
املواصالت من وإلى املطار غير مشمولة يف اإلقامة ملدة 4 لياٍل أو أقل ، يرجى التواصل بالفندق للترتيب. 	
ال يسري العرض بالتزامن مع أي خصمومات أو عروض آخرى. 	
يسري العرض على احلجوزات اجلديدة فقط. 	
تطبق سياسة الفندق. 	
تدفع األسعار بالعملة احمللية وهي شاملة لرسوم الضرائب والرسوم احمللية ورسوم اخلدمة. 	
حتتفظ فنادق ومنتجعات جميرا بحق تغيير الشروط واألحكام دون إشعار مسبق. 	



جميرا بورت سولر – إسبانيا
يسري العرض على احلجوزات اجلديدة فقط. العرض يعتمد على مدى توفر الغرف. احلجز فقط مباشرة عن طريق الفندق. 	
يجب تقدمي بطاقة االئتمان فيزا عند الوصول وأثناء الدفع لالستفادة من العرض. 	
يجب أن يتم حجز الغرفة باسم حامل بطاقة فيزا االئتمانية. يسري العرض حلاملي بطاقات فيزا االئتمانية فقط. 	
يجب أن يتم ضمان كل احلجوزات ببطاقة االئتمان فيزا سارية املفعول. 	
يجب أن يتم الدفع مقابل اإلقامة الكاملة ببطاقة ائتمان فيزا سارية. ينطبق على جميع حاملي بطاقات فيزا االئتمانية على مستوى العالم. 	
يف حالة عدم توفر بطاقة االئتمان فيزا يف وقت املغادرة من الفندق، سيتم خصم أفضل سعر متاح. 	
يستطيع حاملي بطاقات فيزا احلصول على نقاط Jumerirah One Points عند اإلستفادة من هذا العرض. 	
على جميع الضيوف املقيمني، مبا فيهم األطفال ، تقدمي وثائق شخصية سارية عند الوصول تسجيل الدخول، وتشمل جواز سفر أو بطاقة  	

هوية إماراتية أو من دول مجلس التعاون اخلليجي.
يجب اإلقامة ملدة ال تقل عن ثالث ليال لالستفادة من عروض فيزا لإلقامة. 	
ال يسري العرض بالتزامن مع أي عروض أو خصومات أخرى. 	
يخضع العرض لشروط وقيود الغرف واإليقاف املؤقت. 	
تطبق سياسة اإللغاء. 	
حتتفظ فنادق ومنتجعات جميرا باحلق يف تغيير الشروط واألحكام دون إشعار مسبق. 	
يجب إجراء جميع احلجوزات عبر Jumeirah.com/visaoffers أو عن طريق االتصال مبكتب احلجز املركزي على الرقم املجاني احمللي. 	

جميرا كارلتون تاور – اململكة املتحدة
ميكن إلغاء أو تغيير احلجوزات حتى الساعة 2 ظهراً قبل تاريخ الوصول لتفادي غرامة رسوم إقامة ليلة واحدة. 	
يجب إبراز نفس بطاقة االئتمان املستخدمة إلجراء احلجز أثناء تسجيل الدخول. 	
يخضع العرض لشروط وقيود الغرف واإليقاف املؤقت. 	
تعتمد احلجوزات على مدى توفر الغرف. 	
أسعار العرض قابلة للتغيير. 	
حتتفظ فنادق ومنتجعات جميرا باحلق يف تغيير الشروط واألحكام دون إشعار مسبق. 	



2. داخل برج العرب – اإلمارات
يسري العرض على اجلولة فقط. 	
يسري العرض إلى 4 تذاكر عند كل عملية شراء. 	
العرض متاح للحجوزات عبر اإلنترنت فقط. 	
	 .IBAAVISA 25 يجب على الضيوف الدفع باستخدام بطاقة ائتمان فيزا صاحلة، وإدخال الرمز
يعتمد العرض على مدى التوفر  	
ال تسري اخلصومات أيام العطل الرسمية. 	
ال تسري اخلصومات بالتزامن مع أي عرض آخر. 	
ال تسري اخلصومات على األطعمة أو املشروبات أو مشتريات التجزئة. 	
يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2022. 	
ال ميكن استرداد أو إلغاء تذاكر جتربة داخل برج العرب. 	
تطبق الشروط واألحكام. 	
يرجى العلم بأنه ميكن لتجربة داخل برج العرب تغيير الشروط واألحكام دون إشعار مسبق. 	

3. وايلد وادي – اإلمارات 
خصم 25 % للدخول – اإلمارات

ميكن شراء ما يصل إلى 6 تذاكر لكل عملية شراء. 	
يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2022. 	
ال ميكن شراء هذا العرض إال من خالل البوابة الرئيسية للحديقة املائية. 	
يخضع هذا العرض حسب التوافر وال ميكن دمجه مع أي عرض أو ترويج آخر 	
لالستفادة من هذا العرض، ال ميكن السداد إال ببطاقات االئتمان من فيزا. 	
ال يسري هذا العرض خالل أيام العطل الرسمية. 	
قد تتغير رسوم الدخول العامة خالل فترة العرض. 	
حتتفظ حديقة وايلد وادي املائية احلق يف تغيير أي من الشروط واألحكام دون إشعار مسبق. 	
ال ميكن استرداد أو إلغاء تذاكر حديقة وايلد وادي املائية . 	
جميع األسعار شاملة 5% ضريبة القيمة املضافة. 	
قد ال تتوفر بعض األلعاب املائية أثناء زيارتك. 	



وايلد وادي Visa Mondays – اإلمارات
ميكن شراء ما يصل إلى 6 تذاكر لكل عملية شراء. 	
يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2022، أيام االثنني فقط. 	
ميكن شراء عرض فيزا 109 درهم إماراتي عبر اإلنترنت فقط. 	
تذاكر العرض على اإلنترنت صاحلة للتواريخ احملددة فقط. 	
يخضع هذا العرض حسب التوافر وال ميكن دمجه مع أي عرض أو ترويج آخر. 	
هذا العرض ينطبق على بطاقات فيزا. 	
لالستفادة من هذا العرض، ال ميكن السداد إال ببطاقات االئتمان من فيزا. 	
 يجب تقدمي بطاقة فيزا من قبل حامل البطاقة عند املدخل الرئيسي كإثبات. سيتم فرض سعر الدخول العام  	

يف حالة عدم إثبات الضيف بطاقة فيزا اخلاصة به التي مت شراء العرض منها.
ال يسري هذا العرض خالل أيام العطل الرسمية. 	
قد تتغير رسوم الدخول العامة خالل فترة العرض الترويجي. 	
حتتفظ حديقة وايلد وادي املائية احلق يف تغيير أي من الشروط واألحكام دون إشعار مسبق. 	
ال ميكن استرداد أو إلغاء تذاكر حديقة وايلد وادي املائية . 	
جميع األسعار شاملة 5% ضريبة القيمة املضافة. 	
قد ال تتوفر بعض األلعاب املائية أثناء زيارتك. 	

4. عروض السبا العاملية – اإلمارات
عروض السبا – فندق جميرا القصر و فندق شاطئ جميرا – اإلمارات

يجب القيام بحجز مسبق : يرجى ذكر »عرض فيزا« عند احلجز أو الوصول إلى السبا. 	
 على جميع الضيوف إثبات شخصي )جواز سفر أو هوية شخصية إماراتية /دول مجلس التعاون اخلليجي(  	

حيث قد يتم مسحه عند التسجيل يف السبا.
يجب تقدمي بطاقة فيزا عند الدفع لالستفادة من العرض. 	
يسري العرض جلميع حاملي بطاقات فيزا  االئتمانية. 	
يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2022. 	
ال يسري اخلصم عند استخدام بطاقات الهدايا. 	
 يسري العرض للزوار والضيوف املقيمني يف الغرف فقط لدى جميرا القصر وحصريا للضيوف املقيمني  	

يف الغرف لدى جميرا بيتش هوتيل.
يجب على الضيوف املقيم يف الفندق دفع الفاتورة خالل تواجدهم يف املطعم 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 باحلجز. 	
يخضع هذا العرض على مدى التوفر وقت القيام باحلجز. 	
حتتفظ فنادق ومنتجعات جميرا احلق بتغيير األحكام والشروط دون إشعار مسبق. 	



عروض السبا – منتجع جميرا جزيرة السعديات – اإلمارات
يسري هذا العرض احملدود حتى 31 ديسمبر 2022. 	
يخضع هذا العرض على مدى التوفر وقت القيام باحلجز. 	
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كل من ضريبة اخلدمة املطّبقة والرسوم املطّبقة. 	
حتتفظ فنادق ومنتجعات جميرا بحق تغيير األحكام والشروط دون أي إشعار مسبق. 	

5. عضوية JClub & GYM – االمارت
JClub عضوية

يسري العرض على العضوية السنوية لنادي JClub يف كل من مينا السالم، جميرا أبراج اإلمارات وجميرا dvh بيتش هوتيل. 	
 على جميع الضيوف إثبات شخصي جواز سفر أو )هوية شخصية إماراتية /دول مجلس التعاون اخلليجي(.  	

حيث قد يتم مسحه عند التسجيل يف النادي.
يجب تقدمي بطاقة  فيزاعند الدفع لالستفادة من العرض. 	
يسري العرض جلميع حاملي بطاقات فيزا اإلئتمانية. 	
يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2022. 	
ال يسري اخلصم عند استخدام بطاقات الهدايا. 	
ال يسري العرض بالتزامن مع أي عرض أو خصم آخر. 	
حتتفظ فنادق ومنتجعات جميرا احلق بتغيير األحكام والشروط دون إشعار مسبق. 	

GYM عضوية
يسري هذا العرض محدود الوقت حتى 31 ديسمبر 2022. 	
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل كل من رسوم اخلدمة السارية و ضريبة القيمة املضافة. 	
حتتفظ فنادق ومنتجعات جميرا بحق تغيير األحكام والشروط دون أي إشعار مسبق. 	


