
 

 

 

 

Visa & Jumeirah | Partnership - English and Arabic Terms & Conditions: 

Offer 1 T&Cs: Up to 25% OFF on dinning. 

Offer 1 - English: 

• Offer subject to availability. 

• Visa cardholders can avail 25% off at the following dining outlets: 

• Jumeirah Mina A Salam: Margaux, Tortuga, Zheng He's, Bahri Bar, Hanayya  

o Jumeirah Al Qasr: French Riviera, French Riviera Beach, Al Nafoorah, The Hide, 

Arboretum, Pierchic, Bar Buci  

o Jumeirah Beach Hotel: Dhow & Anchor, Cala Beach, Nuska Beach, Pearl 

Lounge, Kitchen Collection  

o Jumeirah Emirates Towers: Mundo, Rib Room Bar  

o Jumeirah Zabeel Saray: Zabeel Social, Amala, Al Nafoorah, Sultan’s Delights, 

Zabaa, Imperium, The Grill  

o Jumeirah Creekside: Nomad 

o Burj Al Arab Jumeirah: Al Iwan  

o Zaabeel House The Greens by Jumeirah: Social Company  

o Jumeirah at Saadiyat Island: Tean, White, Majilis 

o The Carlton Tower Jumeirah: Al Mare  

o Jumeirah Muscat Bay: Anzo 

o Jumeirah Muscat Bay: Peridot (Offer only valid between June and September 

on a la carte items only) 

o Jumeirah Messilah Beach Hotel & Spa: Garden Café Restaurant (Offer not valid 

on Thursdays and Fridays during BBQ-themed dinner nights) 

o Jumeirah Gulf of Bahrain Resort & Spa: Majlis Al Fijiri 

o Jumeirah Gulf of Bahrain Resort & Spa: Due Mari, Obab Al Bahr (Offer excludes 

alcoholic beverages & special brunches for both outlets) 

o Jumeirah Bali: Segaran, Akasa (Offer excludes alcoholic beverages & special 

brunches for both outlets) 

• Visa cardholders can avail 25% off at the following dining outlets during dinner meal 

periods only: 

o Jumeirah Beach Hotel: Bastion, Fika, Floor 24  

• Visa cardholders can avail 25% off at the following dining outlets during lunch meal 

periods only on weekdays: 

o Jumeirah Mina A’Salam: Al Samar, Tortuga, Zheng He’s  

o Jumeirah Al Qasr: French Riviera, French Riviera Beach, Al Nafoorah, Pierchic 

o Jumeirah Beach Hotel: Dhow & Anchor, Fika, Cala Beach, Nuska Beach, 

Kitchen Connection  

o Jumeirah Emirates Towers: Mundo  

o Jumeirah Muscat Bay: Peridot (Offer valid from Sunday to Wednesday only)  

o Jumeirah at Saadiyat Island: Tean, Mare Mare (Offer valid from Monday to 

Thursday on a la carte items only) 

• Visa cardholders can avail 25% off a la carte beverages at select outlets from Monday to 

Thursday, excluding any happy hour or promotions: 

o Jumeirah Mina A’Salam: Bahri Bar  

o Jumeirah Al Qasr: Bar Buci 

o Jumeirah Emirates Towers: Rib Room Bar 

o Jumeirah Muscat Bay: Anzo (Offer valid from Sunday to Wednesday only) 

o Jumeirah at Saadiyat Island: The Loungs, Offside (Offer valid from Monday to 

Thursday on a la carte items only for both outlets) 



• Visa cardholders can avail 25% off special brunches at the following select outlets 

between June and September only: 

o Jumeirah: Mina A’Salam: Zheng He’s  

o Jumeirah Al Qasr: Arboretum  

o Jumeirah Muscat Bay: Peridot 

• A Visa card must be presented during payment to avail the offer. 

• Offer is valid until December 31st, 2023 . Bookings must be done by 31st December 2023. 

• A maximum of 4 guests per cardholder. 

• Advance bookings are required; please mention that you will avail the 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, festive and blackout dates. 

• 25% 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. 

 

Arabic: 

 خضع العرض لتوافر األماكن ي •
ي المطاعم التالية:  %25االستفادة من خصم  Visaبإمكان حاملي بطاقة  •

 ف 
o بحري بار، هنايا ، ا مينا السالم: مارجو، تورتوجا، زينج هير   جمير
o  ي

شيك، بار بوتش  ا بيتش، النافورة، ذا هايد، أربوريتوم، بير ا، فرنش ريفيير ا القرص: فرنش ريفيير  جمير
o  ل ا بيتش: داو آند أنكور، كاال بيتش، نسكا بيتش، بير  لونج، كيتشن كولكشنفندق جمير
o  ا أبراج اإلمارات: موندو، ريب روم بار  جمير
o يوم، ذا جريل ا زعبيل رساي: زعبيل سوشيال، أماال، النافورة، ملذات السلطان، زابا، إمبير  جمير
o  ا فندق الخور: نوماد  جمير
o  ا: اإليوان  برج العرب جمير
o  ي

: سوشيال كومبان  ا، ذا جريي    زعبيل هاوس من جمير
o  ا  جزيرة السعديات: تيان، وايت، مجلسجمير
o  ا: آل ماري  كارلتون تاور جمير
o  ا خليج مسقط: أنزو  جمير
o )يدوت ) يرسي العرض من يونيو حتى سبتمير عل عنارص القائمة فقط ا خليج مسقط: بير  جمير
o  ي ليالي الشواء يومي الخميس

ا شاطئ المسيلة: مطعم جاردن كافيه )ال يرسي العرض ف   والجمعة( فندق ومنتجع جمير
o ي ا خليج البحرين: مجلس الفجير  منتجع وسبا جمير
o   انش الخاصة لكال وبات الكحولية ووجبات الير ا خليج البحرين: ديو ماري ، أوباب البحر )ال يشمل العرض المرس  منتجع وسبا جمير

 المنفذين(
o انش ا وبات الكحولية ووجبات الير : سيجاران ، أكاسا )ال يشمل العرض المرس  ا بالي  لخاصة لكال المنفذين(جمير

ات وجبات العشاء فقط25االستفادة من خصم  Visa يمكن لحاملي بطاقات • ي المطاعم التالية خالل فيى
 :٪ ف 

o   ا بيتش: باستيون ، فيكا ، فلور  24فندق جمير
ي أيام األسبوع: 25االستفادة من خصم  Visaيمكن لحاملي بطاقات  •

ات وجبات الغداء فقط ف  ي المطاعم التالية خالل فيى
 ٪ ف 

o   ا مينا السالم: السمر، تورتوجا ، زينج هير  جمير
o شيك ا بيتش، النافورة، بير ا، فرنش رييفير ا القرص: فرنش رييفير  جمير
o ا بيتش: داو آند أنكور، فيكا، كاال بيتش، نوسكا بيتش، ك  يتشن كولكشن فندق جمير
o ا أبراج اإلمارات: موندو  جمير
o )يدوت )يرسي العرض من األحد إل األربعاء ا مسقط: بير  خليج جمير
o )ي القائمة فقط

ا جزيرة السعديات: تيان، ماري ماري )يرسي العرض من اإلثنير  إل الخميس عل األصناف المتواجدة ف   جمير
ي أماكن مختارة من اإلثنير  إل الخميس، ٪ ع25االستفادة من خصم  Visa يمكن لحاملي بطاقات •

ي القائمة ف 
وبات المتواجدة ف  ل المرس 

ويجية ي أور"  أو وقت العروض اليى  :باستثناء وقت "هانر
o  ا ميناء السالم: بحري بار  جمير
o   ا القرص: بار بوسي  جمير
o  ا أبراج اإلمارات: ريب روم بار  جمير
o  ا خليج مسقط  األحد إل األربعاء فقط( أنزو )يرسي العرض من  :جمير
o    ي القائمة فقط لكال

ا جزيرة السعديات: ذا لنوجز، أوف سايد )يرسي العرض من اإلثنير  إل الخميس عل األصناف المتواجدة ف  جمير
 المنفذين(

ي األماكن المحددة التالية بير  يون25االستفادة من خصم  Visa يمكن لحاملي بطاقات •
انش الخاصة ف   :يو وسبتمير فقط٪ عل وجبات الير



o    ا: ميناء السالم: زينج هير  جمير
o   ا القرص:أربوريتم  جمير
o  يدوت ا خليج مسقط: بير  جمير

 .أثناء الدفع لالستفادة من العرض Visaيجب استخدام بطاقة  •

 .2023ديسمير  31. يجب أن يتم الحجز بحلول 2023ديسمير  31يرسي العرض حتى   •

 ضيوف لكل حامل بطاقة.  4الحد األقىص   •

 عند الحجز أو عند الوصول إل المطعم. Visaيجب القيام بحجز مسبق: يرجر ذكر "عرض "  •

ي ذلك الوقت، ال يمكن ت  •
ي المطعم والدفع ف 

 أجيل الدفع أو إضافة الفاتورة إل فاتورة إقامة الضيف. يرسي العرض فقط عند القيام لحجز ف 

ي المطعم، يرجر زيارة موقع كل مطعم لمزيد من التفاصيل.  •
ام بالزي المطلوب ف   يجب االليى 

 كان بلد إصدارها.   Visaيرسي العرض لجميع حاملي بطاقات •
ً
 وذلك أيا

ي الفندق دفع الفاتورة خالل تواجدهم  •
ي المطعم وليس عند مغادرتهم الفندق. يجب عل الضيوف المقيمير  ف 

 ف 

امن مع أي عرض أو خصم آخر.  •  ال يرسي العرض باليى 

ي أيام العطل الرسمية واألعياد وتواري    خ الذروة.  •
 ال يرسي العرض ف 

انش. 2 5خصم • وبات، ال يرسي الخصم عل التبغ أو المائدات أو وجبات الير  %  عل المأكوالت والمرس 

 ت التأكيد لالستفادة من الخصم. يرجر التأكد من إحضار بيانا •

وطه وأحكامه دون أي إعالم مسبق.  • ا بحق تغيير هذا العرض ورس   تحتفظ جمير
وط واألحكام.  طبق الرس 
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 ت

 
 

 

  

 


