
 

 

 

 

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

Offer 1 T&Cs: Visa cardholders enjoy up to 20% discount on rooms and suites when they use 

their Visa card to book their stay in the UAE, Maldives, Bali, UK, Spain, Kuwait, Oman, Bahrain 

and China. 

Offer 1 - English: 

• Reservations must be made within 72 hours in advance. 

• The discount is not valid on public holidays, festive season and blackout dates. 

• The discount is not valid in conjunction with any other offers, promotions or discounts. 

• Discount is not applicable on gift certificates. 

• Reservation must be guaranteed by a valid Visa credit card at the time of booking. 

Applicable for all Visa Cardholders globally. 

• The Visa credit card used for making the booking must be presented during check in. 

• If no Visa card is available at the time of check out, guests will be charged the non-

discounted rate. 

• All guests are required to present original valid identification (passport or National ID) 

which may be scanned upon check in 

• This discount is not valid for groups. 

• This discount is not valid if the guests split the bill and pay with other cards. 

• Offer is only valid for new bookings. Offer is subject to availability. Offer is not 

commissionable. 

• The room reservation should be made in the name of the Visa card member. 

• Full stay should be paid with a valid Visa Debit or Credit Card.  

• Terms and Conditions of each entity will still apply. 

• Visa cardholders are eligible to collect Jumeirah One Points when availing this offer. 

• Rates are inclusive of tax, local fees and service charge unless otherwise specified. 

• Cancellation policies will apply with each hotel entity. 

• All reservations must be made via Jumeirah.com/visa or by calling the Central 

Reservations Office on the local toll-free number. 

• Hotel guests should settle the bill at the venue and not upon check out. 

• Jumeirah Hotels & Resorts reserves the right to change the Terms and Conditions 

without prior notice. 

• Bookings must be done by 31st December 2023. 

• Offer is valid until 31st December 2023.  

 

Arabic: 

 ساعة.  72يجب الحجز قبل  •

ي أيام العطل الرسمية وموسم األعياد.  •
 ال يرسي الخصم ف 

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

 ال يرسي الخصم عند استخدام بطاقات الهدايا.  •

صالحة. يستفيد من هذا العرض جميع  Visa ان لضمان الحجز، يجب استخدام بطاقة ائتم •
ي كافة أنحاء العالم.  Visaحاملي بطاقات 

 ف 

 المستخدمة إلتمام الحجز أثناء تسجيل الوصول.  Visa يجب إبراز بطاقة ائتمان •

ي حال عدم إبراز بطاقة •
عند تسجيل المغادرة، سيتوّجب عل الضيوف دفع السعر  Visa ف 

 غتر المخفض. 

وف إثبات شخصي )جواز سفر أو هوية شخصية إماراتية /دول مجلس  عل جميع الضي •
ي السبا. 

( حيث قد يتم مسحه عند التسجيل ف  ي  التعاون الخليج 

ة.  •  هذا الخصم غتر صالح للمجموعات الكبتر

 ال يرسي هذا الخصم إذا قام الضيوف بتقسيم الفاتورة والدفع ببطاقات أخرى.  •



 عل الحجوزات ال •
ً
ره. العرض غتر قابل للنقل. يرسي العرض حرصيا

ّ
 لتوف

ً
 جديدة رهنا

  Visa. يجب حجز الغرفة باسم حامل بطاقة •

 سارية المفعول.  Visaيجب دفع قيمة اإلقامة الكاملة ببطاقة خصم أو ائتمان  •

وط وأحكام كل الفنادق والمنتجعات ال تزال سارية.  •  شر

ا وان عند االستفادة من هذا العرض.   Visaيحق لحاملي بطاقات •  جمع نقاط جمتر

ائب والرسوم المحلية ورسوم الخدمة ما لم ُيذكر خالف ذلك.  •  األسعار شاملة للرص 

 لكل فندق.  •
ً
طّبق سياسة اإللغاء وفقا

ُ
 ت

أو عن طريق االتصال بمكتب  Jumeirah.com/visa يجب إجراء جميع الحجوزات عت   •
. الحجز عل الرقم المحلي ال  ي

 مجان 

ي المطعم وليس عند  •
ي الفندق دفع الفاتورة خالل تواجدهم ف 

يجب عل الضيوف المقيمير  ف 
 مغادرتهم الفندق. 

وط واألحكام دون إخطار مسبق.  • ي تغيتر الرسر
ا بالحق ف   تحتفظ فنادق ومنتجعات جمتر

 . 2023ديسمت   31يجب الحجز قبل  •
 . 2023ديسمت   31يرسي العرض حت   •

 

 

Offer 2 T&Cs: Visa cardholders enjoy up to 20% discount on rooms and suites when they use their Visa card 

to book their staycation in the UAE, Bahrain, Kuwait, or Oman. 

Offer 2 – English: 

• Reservations must be made within 72 hours in advance. 

• The discount is not valid on public holidays, festive season and blackout dates. 

• The discount is not valid in conjunction with any other offers, promotions or discounts. 

• Discount is not applicable on gift certificates. 

• Reservation must be guaranteed by a valid Visa credit card at the time of booking. Applicable for all 

Visa Cardholders globally. 

• The Visa credit card used for making the booking must be presented during check in. 

• If no Visa card is available at the time of check out, guests will be charged the non-discounted rate. 

• All guests are required to present original valid identification (passport or National ID) which may 

be scanned upon check in 

• This discount is not valid for groups. 

• This discount is not valid if the guests split the bill and pay with other cards. 

• Offer is only valid for new bookings. Offer is subject to availability. Offer is not commissionable. 

• The room reservation should be made in the name of the Visa card member. 

• Full stay should be paid with a valid Visa Debit or Credit Card.  

• Terms and Conditions of each entity will still apply. 

• Visa cardholders are eligible to collect Jumeirah One Points when availing this offer. 

• Rates are inclusive of tax, local fees and service charge unless otherwise specified. 

• Cancellation policies will apply with each hotel entity. 

• All reservations must be made via Jumeirah.com/visa or by calling the Central Reservations Office 

on the local toll-free number. 

• Hotel guests should settle the bill at the venue and not upon check out. 

• Jumeirah Hotels & Resorts reserves the right to change the Terms and Conditions without prior 

notice. 

• Bookings must be done by 31st December 2023. 

• Offer is valid until 31st December 2023. 

 

Offer 2 – Arabic: 

 ساعة.  72يجب الحجز قبل  •

ي أيام العطل الرسمية وموسم األعياد.  •
 ال يرسي الخصم ف 

امن  •  مع أي عرض أو خصم آخر. ال يرسي العرض بالت  
 ال يرسي الخصم عند استخدام بطاقات الهدايا.  •

صالحة. يستفيد من هذا العرض جميع  Visa لضمان الحجز، يجب استخدام بطاقة ائتمان  •
ي كافة أنحاء العالم.  Visaحاملي بطاقات 

 ف 

 المستخدمة إلتمام الحجز أثناء تسجيل الوصول.  Visa يجب إبراز بطاقة ائتمان •



ي حال عدم إبراز بطاقة •
عند تسجيل المغادرة، سيتوّجب عل الضيوف دفع السعر  Visa ف 

 غتر المخفض. 

عل جميع الضيوف إثبات شخصي )جواز سفر أو هوية شخصية إماراتية /دول مجلس   •
ي السب

( حيث قد يتم مسحه عند التسجيل ف  ي  ا. التعاون الخليج 

ة.  •  هذا الخصم غتر صالح للمجموعات الكبتر

 ال يرسي هذا الخصم إذا قام الضيوف بتقسيم الفاتورة والدفع ببطاقات أخرى.  •

ره. العرض غتر قابل للنقل.  •
ّ
 لتوف

ً
 عل الحجوزات الجديدة رهنا

ً
 يرسي العرض حرصيا

  Visa. يجب حجز الغرفة باسم حامل بطاقة •

 سارية المفعول.  Visaيجب دفع قيمة اإلقامة الكاملة ببطاقة خصم أو ائتمان  •

وط وأحكام كل الفنادق والمنتجعات ال تزال سارية.  •  شر

ا وان عند االستفادة من هذا العرض.   Visaيحق لحاملي بطاقات •  جمع نقاط جمتر

ائب والرسوم المحلية ورسوم الخدمة ما لم ُيذكر خ •  الف ذلك. األسعار شاملة للرص 

 لكل فندق.  •
ً
طّبق سياسة اإللغاء وفقا

ُ
 ت

أو عن طريق االتصال بمكتب  Jumeirah.com/visa يجب إجراء جميع الحجوزات عت   •
 . ي
 الحجز عل الرقم المحلي المجان 

ي المطعم وليس عند  •
ي الفندق دفع الفاتورة خالل تواجدهم ف 

يجب عل الضيوف المقيمير  ف 
 مغادرتهم الفندق. 

وط واألحكام دون إخطار مسبق. تحتفظ ف • ي تغيتر الرسر
ا بالحق ف   نادق ومنتجعات جمتر

 . 2023ديسمت   31يجب الحجز قبل  •
 . 2023ديسمت   31يرسي العرض حت   •

 

 

  

 


