
Terms & Conditions 

 

• Offer is only valid for new bookings. Offer is subject to availability. Offer is 

not commissionable. 

• A Visa card must be presented upon arrival and during payment to avail the 

offer. 

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

member. This offer is applicable for Visa cardholders only. 

• All bookings must be guaranteed with a valid credit card. 

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

all Visa Cardholders globally. 

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

the best available rate. 

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

this offer. 

• All guests, including children, staying are required to present original valid 

identification upon check-in, which may either be a passport or UAE/GCC 

National ID. 

• A minimum length of stay of three nights is required to avail the Visa Suite 

Stay offer. 

• Offer is not valid in conjunction with any offer or promotion. 

• Blackout dates and room restrictions apply. 

• Standard cancellation policy applies. 

• Jumeirah Hotels and Resorts reserve the right to change the terms and 

conditions without prior notice. 

• All reservations must be made via Jumeirah/com/visaoffers or by calling the 

Central Reservations Office on the local toll-free number. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 .العموالت على الحصول يمكن ال. للتوافر العرض يخضع. فقط الجديدة الحجوزات على العرض يسري •
 .العرض من لالستفادة الدفع وعند الوصول عند Visa بطاقة تقديم يجب •
 .فقط Visa بطاقات لحاملي العرض  يسري. Visa بطاقة حامل باسم الغرفة حجز يتم أن يجب •
 .المفعول سارية Visa ببطاقة الحجوزات كل ضمان يتم أن يجب •
 العرض يسري. المفعول سارية Visa من ائتمان بطاقة أو نقدي سحب بطاقة بواسطة اإلقامة مجمل دفع يجب •

 .العالم حول من Visa بطاقات لحاملي
 .متوفرة تعرفة أفضل طلب سيتم المغادرة عند Visa بطاقة تقديم عدم حال في •
 .العرض هذا من االستفادة عند Jumeirah One Points نقاط على الحصول Visa بطاقات حاملي يستطيع •
 وتشمل ،الدخول  وتسجيل الوصول عند سارية شخصية وثائق تقديم األطفال، فيهم بما المقيمين، الضيوف جميع على •

 .الخليجي التعاون مجلس دول من أو إماراتية هوية بطاقة أو سفر جواز
 .األجنحة في لإلقامة Visa عرض من لالستفادة ليال   ثالث عن تقل   ال لمدة اإلقامة يجب •
 .أخرى خصومات أو عروض أي مع بالتزامن العرض يسري ال •
 . المؤق ت واإليقاف الغرف وقيود لشروط العرض يخضع •
 .القياسية اإللغاء سياسة تُطبق •
 .مسبق إشعار أي دون والشروط األحكام تغيير بحق جميرا ومنتجعات فنادق تحتفظ •
 المركزي الحجوزات بمكتب االتصال عبر أو Jumeirah.com/visaoffers عبر الحجوزات كل تتم أن يجب •

 .المحلي المجاني الرقم على
 .القياسية الفندق سياسات تُطبيق •
 .الخدمة  ورسوم المحلية والرسوم الضرائب لرسوم شاملة وهي المحلية بالعملة األسعار تُدفع •
  .مسبق إشعار أي دون والشروط األحكام تغيير بحق جميرا ومنتجعات فنادق تحتفظ •

 


