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General ALL - Accor Live Limitless terms
and conditions apply to the [33% OFF FOR
MEMBERS OF ALL WHEN PAYING WITH
VISA] offer and you must be a member of
ALL - Accor Live Limitless to benefit from it.
This offer is subject to availability at the
time of the booking.
This offer is eligible for members of ALL,
regardless of their membership status,
when paying with eligible meem’s credit
card.
This offer can be booked directly through a
dedicated “Visa hotel & dining program
MENA with ALL” landing page on
all.accor.com, directly at the hotels and via
ALL Call center. Stays booked through
reseller, tour operator or third-party online
travel agent (such as expedia.com,
booking.com, etc.) will not be eligible for
this offer. The URL of the landing page will
be communicated by Visa to the eligible
Visa Card holders by different channels (ie:
e-communication, social media…) or by
issuers partners of Visa.
The stay must be booked at the [33% rate
OFF FOR MEMBERS OF ALL WHEN
PAYING WITH VISA]. If this rate is not
available, the member cannot benefit from
the offer. If customers will walk in or call the
hotels/call centers, they should mention
33% OFF FOR MEMBERS OF ALL WHEN
PAYING WITH VISA in order for the hotel
team to identify them and apply the offer to
their booking, if meem card holder is not yet
a member of ALL, the hotel team/call
centers will register them directly and apply
the discount.
The stay offer is inclusive of breakfast.

أكورALL - تنطبق الشروط واألحكام العامة لبرنامج
OFF WHEN %33 (حياة بال حدود على عرض
ً)ويجب أن تكون عضواPAYING WITH VISA
 يخضع.أكور حياة بال حدود لالستفادة منهALL - في
.هذا العرض للتوافر وقت الحجز
 بغض النظر عن،ALL هذا العرض مؤهل ألعضاء
فئة عضويتهم عند الدفع باستخدام بطاقة ميم اإلتمانية
.المصرفية
يمكن حجز هذا العرض مباشرةً من خالل الصفحة
علىVisa & المقصودة المخصصة لعرض أكور
 مباشرةً في الفنادق وعبر مراكز،all.accor.com
 لن تكون اإلقامات المحجوزة من خاللALL اتصال
الموزع أو منظم الرحالت أو وكيل السفر عبر اإلنترنت
booking.com التابع لجهة خارجية مثل
 وما إلى ذلك ( مؤهلة لهذا،expedia.com
 للصفحةURL  سيتم إرسال عنوان.)العرض
 إلى حاملي بطاقة ميمVISA المقصودة بواسطة
اإلتمانية المؤهلين من خالل قنوات مختلفة على سبيل
 وسائل التواصل،  التواصل اإللكتروني:المثال

•

OFF WHEN %33 (يجب حجز اإلقامة بسعر
 )إذا لم يكن هذا السعرPAYING WITH VISA
 في. فال يمكن للعضو االستفادة من العرض،ًمتاحا
حالة زيارة العمالء الفندق مباشرةً أو االتصال
 يجب أن يذكروا سعر،  مراكز االتصال/ بالفنادق
OFF WHEN PAYING WITH %33(
 )حتى يتمكن فريق الفندق من التعرفVISA
 إذا لم يكن، عليهم وتطبيق العرض على حجزهم
 سيقوم،ALL حامل بطاقة ميم اإلتمانية عضواً في
 مراكز االتصال بتسجيلهم في/ فريق الفندق
.البرنامج مباشرةً وتطبيق الخصم
.يشمل العرض وجبة الفطور

•

االجتماعي ( أو عن طريق الشركاء المصدرين
.)Visa لبطاقة
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The stay must be a minimum of [2] nights.
Cancellation policy: no cancellation charge
applies prior to 18:00 (local time), up to 1 day
prior to arrival. Beyond that time, there will be
no cancellation, no refund. Visa Card guarantee
is mandatory at the time of booking.
33% discount on the participating restaurants
and dining experiences can be redeemed in
conjunction with hotel stays or walk-in visits
without hotel stay. The 33% discount on
participating spas can be redeemed only in
conjunction with hotel stays booked at the [33%
OFF FOR MEMBERS OF ALL WHEN PAYING
WITH VISA] rate.
This offer is valid for a member’s stay from
[23/05/2021] to [30/04/2022] in one of the
participating hotels in [Middle East, Africa, India
and Turkey: ALGERIA, BAHRAIN, BENIN,
BOTSWANA, CAMEROON, DEMOCRATIC
REPUBLIC OF CONGO, EGYPT,
EQUATORIAL GUINEA, GHANA, INDIA,
IVORY COAST, JORDAN, KENYA, KUWAIT,
LEBANON, MADAGASCAR, MALDIVES,
MAURITIUS, MOROCCO, NAMIBIA, NIGERIA,
OMAN, PAKISTAN, QATAR, RWANDA, SAUDI
ARABIA, SENEGAL, SEYCHELLES, SOUTH
AFRICA, SRI LANKA, ST HELENA
ASCENSION AND TRISTAN, TANZANIA,
TUNISIA, TURKEY, UNITED ARAB
EMIRATES, ZAMBIA], and booked between
[23/05/2021], through 11:59 p.m. Central
European Time (CET), [22/04/2022].
Members must provide their ALL - Accor Live
Limitless loyalty number at the hotel reception
desk at check-in and at the restaurant when
dining.
Reward points will be credited to the member’s
account within 10 days of the member checking
out.
This offer cannot be combined with other
current promotional offers or advantages and
does not apply to groups.
Please specify the reference [013396] in all
your communications with customer care
services related to this offer.

.) ليلة2( يجب أال تقل اإلقامة عن
 ال يتم تطبيق أي رسوم إلغاء قبل الساعة:سياسة اإللغاء
. حتى يوم واحد قبل الوصول,بالتوقيت المحلي18:00
. لن يكون هناك إلغاء أو استرداد،بعد ذلك الوقت
. إلزامي في وقت الحجزVisa ضمان بطاقة
 في المطاعم المشاركة وتجارب تناول٪33 خصم
الطعام يمكن استخدامها بالتزامن مع اإلقامات في الفندق
 يمكن.أو الزيارات دون الحاجة إلى اإلقامة في الفندق
 على المنتجعات الصحية المشاركة٪33 استرداد خصم
فقط بالتزامن مع اإلقامات الفندقية المحجوزة بسعر
OFF WHEN PAYING WITH %33]
VISA]
يسري هذا العرض على إقامة العضو من
)في أحد2022/04/30( ) إلى2021/05/23(
، الفنادق المشاركة في ]اإلمارات العربية المتحدة
،  الكاميرون،  السنغال،  الجزائر،  البحرين، األردن
، المملكة العربية السعودية،  المغرب،  الهند، الكويت
 جمهورية،  تونس،  تنزانيا،  تركيا،  بنين، باكستان
،  جنوب إفريقيا،  جزر المالديف، الكونغو الديمقراطية
 سريالنكا،  سانت هيلينا،  ساحل العاج،  زامبيا، رواندا
 كينيا،  قطر،  غانا،  غينيا اإلستوائية،  عمان،  سيشل،
. موريشيوس،  مصر،  مدغشقر،  لبنان،
 والتي تم حجزها بين،[ نيجيريا، ناميبيا
) حتى2022/04/ 22( ) 2021 /05/23 (
CET مسا ًء توقيت وسط أوروبا11:59
أكور حياةALL - يجب على األعضاء تقديم رقم والء
بال حدود الخاص بهم في مكتب استقبال الفندق عند
.تسجيل الوصول وفي المطعم عند تناول الطعام
ستتم إضافة نقاط المكافأة إلى حساب العضو في غضون
. أيام من تسجيل المغادرة للعضو10
ال يمكن الجمع بين هذا العرض وعروض ترويجية أو
.مزايا أخرى وال ينطبق على المجموعات
 ) عند تواصلك013396 ( يرجى تزويد الرمز التالي
مع مراكز اتصال أكور أو مراكز خدمة العمالء
.المتعلقة بهذا العرض
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All bookings are subject to the local tax and
regulations and excluding VAT, Municipality
Fees and Tourism Fees. Taxes are included in
the price or indicated in the tax details. Some
taxes may be payable on arrival at the hotel (for
example, tourist tax), depending on current
local regulations.
This offer is not applicable in restaurants,
lounges, bars and spas that are not directly
managed by the participating hotels.
This offer is based on the Best Available Rate
on the selected room at the participating hotels.
This offer is applicable only when paying hotel
stay, dining experiences and SPA with Visa
cards issued In [Afghanistan, Iraq, Jordan,
Lebanon, Pakistan, Palestinian Territory,
Yemen, Algeria, Egypt, Libyan Arab
Jamahiriya, Mauritania, Morocco, Tunisia,
Sudan, Eritrea, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar,
United Arab Emirates, Saudi Arabia, Burundi,
Comoros, Djibouti, Ethiopia, Kenya,
Madagascar, Mauritius, Mayotte, Reunion,
Rwanda, Seychelles, Somalia, South Sudan,
Tanzania, Uganda, Lesotho, South Africa,
Swaziland, Angola, Botswana, Malawi,
Mozambique, Namibia, Saint Helena,
Ascension and Tristan da Cunha, Zambia,
Zimbabwe, Sao Tome & Principe, Gambia,
Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra, Leone, Benin,
Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Central
African Republic, Chad, Congo, the Democratic
Republic of the Congo, Cote d'Ivoire, Equatorial
Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali,
Niger, Senegal, Togo, Turkey, India and
Bangladesh].

تخضع جميع الحجوزات للضرائب واللوائح المحلية
باستثناء ضريبة القيمة المضافة ورسوم البلدية ورسوم
 الضرائب مشمولة في السعر أو مبينة في.السياحة
 قد يتم دفع بعض الضرائب عند.التفاصيل الضريبية
 ضريبة السياحة،الوصول إلى الفندق )على سبيل المثال
. اعتماداً على اللوائح المحلية الحالية,
ال يسري هذا العرض في المطاعم والردهات والبارات
والمنتجعات الصحية التي ال تخضع تحت إدارة أكور
بشكل مباشر من قبل الفنادق المشاركة
يعتمد هذا العرض على أفضل سعر متاح للغرفة
.المختارة في الفنادق المشاركة
ال يسري هذا العرض إال عند الدفع مقابل اإلقامة في
الفنادق وتجارب تناول الطعام والسبا باستخدام بطاقات
،  األردن،  العراق،  الصادرة في أفغانستانVisa
،  اليمن،  األراضي الفلسطينية،  باكستان، لبنان
، موريتانيا،  مصر الجماهيرية العربية الليبية، الجزائر
،  البحرين،  إريتريا،  السودان،  تونس، المغرب
،  اإلمارات العربية المتحدة،  قطر،  عُمان، الكويت
،  جزر القمر،  بوروندي، المملكة العربية السعودية
،  موريشيوس،  مدغشقر،  كينيا،  إثيوبيا، جيبوتي
،  الصومال،  سيشيل،  رواندا،  ر يونيون، مايوت
 جنوب،  ليسوتو،  أوغندا،  تنزانيا، جنوب السودان
،  مالوي،  بوتسوانا،  أنغوال،  إسواتيني، إفريقيا
 أسنشين وتريستان،  سانت هيالنة،  ناميبيا، موزمبيق
، ساو تومي وبرينسيب،  زيمبابوي،  زامبيا، دا كونا
 بنين،  ليون،  سييرا،  نيجيريا،  ليبيريا،  غانا، غامبيا
،  الرأس األخضر،  الكاميرون،  بوركينا فاسو،
 جمهورية،  تشاد الكونغو، جمهورية إفريقيا الوسطى
،  غينيا االستوائية،  كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية
 السنغال،  النيجر،  مالي،  غينيا بيساو،  غينيا، الغابون
. بنغالديش،  الهند،  تركيا،  توغو،
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