
Terms & Conditions 

 

• Advance bookings are required; please mention “Visa offer” upon booking  

or arrival at the spa. 

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

UAE/GCC National ID) which may be scanned upon check-in. 

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

• Valid for all Visa cardholders from all issued countries. 

• Offer valid until December 31st, 2022. 

• Discount is not applicable on gift certificates. 

• Offer valid only at Jumeirah Al Qasr for walk-ins and hotel room guests, and 

Jumeirah Beach Hotel is exclusively for hotel room guests. 

• 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 and weekends. 

• Please quote this offer at the time of booking. 

• This offer is subject to availability at the time of this booking. 

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

Conditions without prior notice. 

 
 .السبا إلى الوصول أو الحجز عند Visa“ عرض" ذكر يرجى :مسبق بحجز القيام يجب •
 قد حيث (الخليجي التعاون مجلس دول/ ةإماراتي شخصية هوية أو سفر جواز) شخصي إثبات الضيوف جميع على •

 .السبا في التسجيل عند مسحه يتم
 .العرض من لالستفادة الدفع دعن Visa ةبطاق تقديم يجب •
 .إصدارها بلد كان أيا   وذلك Visa تبطاقا حاملي لجميع العرض يسري •
 .2022 ديسمبر  31 حتى العرض يسري •
 .الهدايا بطاقات استخدام عند الخصم يسري ال •
 في المقيمين للضيوف ولحصريا   القصر جميرا لدى فقط الغرف في المقيمين والضيوف للزوار العرض يسري •

 .هوتيل بيتش جميرا لدى الغرف
 .الفندق مغادرتهم عند وليس المطعم في تواجدهم خالل الفاتورة دفع الفندق في المقيمين الضيوف على يجب •
 .آخر خصم أو عرض أي مع بالتزامن العرض يسري ال •
 .األسبوع نهاية أو الرسمية العطل أيام العرض يسري ال •
 .بالحجز القيام عند العرض هذا ذكر يرجى •
 .بالحجز القيام وقت للتوافر العرض هذا يخضع •
 .مسبق إشعار دون والشروط ماألحكا بتغيير الحق جميرا ومنتجعات فنادق تحتفظ •

 
 

 


