
Terms & Conditions 

25% discount throughout the week 

 

• Up to 6 tickets can be purchased per transaction. 

• The offer is valid until 31 December 2022. 

• This offer can only be purchased through the waterpark main gate. 

• This offer is subject to availability and cannot be combined with any other 

offer or promotion. 

• This offer is applicable to Visa cards issued worldwide. 

• To avail this offer, payment can only be made with Visa credit or debit cards. 

• This offer is not valid during public holidays. 

• The general admission fees may be subject to change during the promotion 

period. 

• Wild Wadi Waterpark™ reserves the right to change any of the terms and 

conditions without prior notice. 

• Wild Wadi Waterpark™ tickets cannot be refunded or cancelled. 

• All prices inclusive of 5% VAT. 

• Certain rides, attractions or outlets may be unavailable during your visit. 

 
 .معاملة لكل تذاكر 6 إلى يصل ما شراء يمكن •
  2022. ديسمبر  31 ىحت العرض يسري •
 .المائية للحديقة الرئيسية البوابة خالل من إال العرض هذا شراء يمكن ال •
 .آخر ترويج أو عرض  أي مع دمجه يمكن وال التوافر حسب العرض هذا يخضع •
 .العالم أنحاء جميع في الصادرة Visa بطاقات على ينطبق العرض هذا •
  Visa. من الخصم أو االئتمان ببطاقات إال السداد يمكن ال العرض، هذا من لالستفادة •
 .الرسمية العطل أيام خالل العرض هذا يسري ال •
 .الترويجي العرض فترة خالل العامة الدخول رسوم تتغير قد •
 .مسبق إشعار دون واألحكام الشروط من أي تغيير في الحق المائية وادي وايلد حديقة تحتفظ •
  .المائية وادي وايلد حديقة تذاكر إلغاء أو استرداد يمكن ال •
 .المضافة  القيمة ضريبة  ٪5 شاملة األسعار جميع •
 .زيارتك أثناء المائية  األلعاب بعض تتوفر ال قد •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terms & Conditions 

Visa Mondays 

 

• Up to 6 tickets can be purchased per transaction. 

• The offer is valid until 31 December 2022, on Mondays only. 

• VISA AED 109 offer can only be purchased online. 

• Online VISA ticket is valid for the selected dates only. 

• This offer is subject to availability and cannot be combined with any other 

offer or promotion. 

• This offer is applicable to Visa cards issued worldwide. 

• To avail of this offer, payment can only be made with Visa credit or  

debit cards. 

• Must present VISA card by the cardholder at the main entrance as proof. 

General admission price will be charged should the guest fail to prove 

his/her VISA card that is purchased with. 

• This offer is not valid during public holidays. 

• The general admission fees may be subject to change during the  

promotion period. 

• Wild Wadi Waterpark™ reserves the right to change any of the terms  

and conditions without prior notice. 

• Wild Wadi Waterpark™ tickets cannot be refunded or cancelled. 

• All prices inclusive of 5% VAT. 

• Certain rides, attractions or outlets may be unavailable during your visit. 

 
 .معاملة لكل تذاكر 6 إلى يصل ما شراء يمكن •
 .فقط االثنين أيام ،2022ديسمبر  31حتى العرض يسري •
 .فقط  اإلنترنت عبر إماراتي درهم Visa 109 عرض شراء يمكن •
 .فقط المحددة للتواريخ صالحة اإلنترنت على العرض تذاكر •
 .آخر ترويج أو عرض  أي مع دمجه يمكن وال التوافر حسب العرض هذا يخضع •
 .العالم أنحاء جميع في الصادرة Visa بطاقات على ينطبق العرض هذا •
 Visa. من الخصم أو االئتمان ببطاقات إال السداد يمكن ال العرض، هذا من لالستفادة •
 حالة في العام الدخول سعر فرض سيتم .كإثبات الرئيسي المدخل عند البطاقة حامل قبل من  Visaبطاقة تقديم يجب •

 .منها العرض شراء تم التي به الخاصة Visa بطاقة الضيف إثبات عدم
 .الرسمية العطل أيام خالل العرض هذا يسري ال •
 .الترويجي العرض فترة خالل العامة الدخول رسوم تتغير قد •
 .مسبق إشعار دون واألحكام الشروط من أي تغيير في الحق المائية وادي وايلد حديقة تحتفظ •
  .المائية وادي وايلد حديقة تذاكر إلغاء أو استرداد يمكن ال •
 المضافة  القيمة ضريبة  ٪5 شاملة األسعار جميع •
 .زيارتك أثناء المائية  األلعاب بعض تتوفر ال قد •


