Jumeirah
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Offer is valid for all Visa Card holders
Please refer to the offer terms and
conditions of the participating hotels.
Rates are payable in local currency, subject
to local taxes and service charge.
A minimum length of stay applies on certain
participating hotels.
The offer is valid only for new bookings, the
offer is subject to availability, the offer is not
commissionable, the offer is not valid in
conjunction with any other offer or
promotion.
All reservations must be made via
jumeirah.com/visa offers or by calling the
Central Reservations Office on the local
toll-free number.
A Visa card must be presented upon arrival
and during payment to avail the offer.
meem’s card holders are eligible to collect
Jumeirah One Points when availing this
offer.
Blackout dates and room restrictions apply.
Standard cancellation policy is applicable.
Wild Wadi Waterpark access is only valid
for Dubai guests.
Jumeirah Hotels & Resorts reserve the right
to change the terms and conditions without
prior notice.

.يسري العرض لجميع حاملي بطاقات ميم االئتمانية
يرجى الرجوع إلى شروط العرض وأحكامه الخاصة
. بالفنادق المشاركة
 وتخضع للضرائب ورسوم،دفع األسعار بالعملة المحلية
.الخدمة المحلية
يطبق شرط الحد األدنى لمدة اإلقامة على فنادق
. مشاركة ُمعينة
.يسري هذا العرض على الحجوزات الجديدة فقط
 العرض غير خاضع ألي.يخضع العرض للتوافر
 ال يمكن الجمع بين هذا العرض وأي.عموالت
. تخفيضات أو عروض ترويجية أخرى
يجب إجراء كافة الحجوزات عبر موقع
 أو من خالل االتصال بمكتبjumeirah.com/visa
. الحجز المركزي على الرقم المحلي المجاني
يجب تقديم بطاقة ميم اإلئتمانية عند الوصول وخالل
. الدفع لإلستفادة من العرض
يحق لحاملي بطاقات ميم اإلتمانية جمع نقاط جميرا ون
.عند االستفادة من هذا العرض
تطبق تواريخ حجب العروض والقيود المفروضة على
.الغرف
. ُ تطبق سياسة اإللغاء االعتيادية
سارعلىTM دخول حديقة وايلد وادي لأللعاب المائية
.نزالء فنادق دبي
تحتفظ فنادق ومنتجعات جميرا بالحق في تغيير األحكام
.والشروط دون إخطار مسبق
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