
الشروط واألحكام

يخضع العرض لتوافر األماكن

بإمكان حاملي بطاقة Visa االستفادة من خصم 20% في المطاعم التالية:

جميرا مينا السالم: مارجو، تورتوجا، زينج هيز، بحري بار، هنايا  •

جميرا القصر: فرنش ريفييرا، فرنش ريفييرا بيتش، النافورة، ذا هايد، أربوريتوم، بيرشيك، بار بوتشي  •

فندق جميرا بيتش: داو آند أنكور، كاال بيتش، نسكا بيتش، بيرل لونج، كيتشن كولكشن  •

جميرا أبراج اإلمارات: موندو، ريب روم بار  •

جميرا زعبيل سراي: زعبيل سوشيال، أماال، النافورة، ملذات السلطان، زابا، إمبيريوم، ذا جريل  •

جميرا فندق الخور: نوماد  •

برج العرب جميرا: اإليوان  •

زعبيل هاوس من جميرا، ذا جرينز: سوشيال كومباني  •

جميرا جزيرة السعديات: تيان، وايت، مجلس  •

كارلتون تاور جميرا: آل ماري  •

جميرا خليج مسقط: أنزو  •

جميرا خليج مسقط: بيريدوت ( يسري العرض من يونيو حتى سبتمبر عىل عناصر القائمة فقط)  •

فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة: مطعم جاردن كافيه (ال يسري العرض في ليالي الشواء يومي الخميس والجمعة)  •

منتجع وسبا جميرا خليج البحرين: مجلس الفجيري  •

منتجع وسبا جميرا خليج البحرين: ديو ماري ، أوباب البحر (ال يشمل العرض المشروبات الكحولية ووجبات البرانش الخاصة لكال المنفذين)  •

جميرا بالي: سيجاران ، أكاسا (ال يشمل العرض المشروبات الكحولية ووجبات البرانش الخاصة لكال المنفذين)  •

يمكن لحاملي بطاقات Visa االستفادة من خصم 25% في المطاعم التالية خالل فترات وجبات العشاء فقط:

فندق جميرا بيتش: باستيون ، فيكا ، فلور 24  •

يمكن لحاملي بطاقات Visa االستفادة من خصم 25% في المطاعم التالية خالل فترات وجبات الغداء فقط في أيام األسبوع:

جميرا مينا السالم: السمر، تورتوجا ، زينج هيز  •

جميرا القصر: فرنش رييفيرا، فرنش رييفيرا بيتش، النافورة، بيرشيك  •

فندق جميرا بيتش: داو آند أنكور، فيكا، كاال بيتش، نوسكا بيتش، كيتشن كولكشن  •

جميرا أبراج اإلمارات: موندو  •

خليج جميرا مسقط: بيريدوت (يسري العرض من األحد إىل األربعاء)  •

جميرا جزيرة السعديات: تيان، ماري ماري (يسري العرض من اإلثنين إىل الخميس عىل األصناف المتواجدة في القائمة فقط)  •

يمكن لحاملي بطاقات Visa االستفادة من خصم 25% عىل المشروبات المتواجدة في القائمة في أماكن مختارة من اإلثنين إىل  

الخميس، باستثناء وقت "هابي أور"  أو وقت العروض الترويجية:

جميرا ميناء السالم: بحري بار  •

جميرا القصر: بار بوسي  •

جميرا أبراج اإلمارات: ريب روم بار  •

جميرا خليج مسقط: أنزو (يسري العرض من األحد إىل األربعاء فقط)  •

جميرا جزيرة السعديات: ذا لنوجز، أوف سايد (يسري العرض من اإلثنين إىل الخميس عىل األصناف المتواجدة في القائمة فقط لكال المنفذين)  •

يمكن لحاملي بطاقات Visa االستفادة من خصم 25% عىل وجبات البرانش الخاصة في األماكن المحددة التالية بين يونيو وسبتمبر فقط:

جميرا: ميناء السالم: زينج هيز  •

جميرا القصر:أربوريتم  •

جميرا خليج مسقط: بيريدوت  •

يجب استخدام بطاقة Visa أثناء الدفع لالستفادة من العرض.  •

•  يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2023. يجب أن يتم الحجز بحلول 31 ديسمبر 2023.

•  الحد األقصى 4 ضيوف لكل حامل بطاقة.

يجب القيام بحجز مسبق: يرجى ذكر "عرض " Visaعند الحجز أو عند الوصول إىل المطعم.  •

يسري العرض فقط عند القيام لحجز في المطعم والدفع في ذلك الوقت، ال يمكن تأجيل الدفع أو إضافة الفاتورة إىل      •

فاتورة إقامة الضيف.  

يجب االلتزام بالزي المطلوب في المطعم، يرجى زيارة موقع كل مطعم لمزيد من التفاصيل.  •

يسري العرض لجميع حاملي بطاقات Visa وذلك أياً كان بلد إصدارها.  •

يجب عىل الضيوف المقيمين في الفندق دفع الفاتورة خالل تواجدهم في المطعم وليس عند مغادرتهم الفندق.  •

ال يسري العرض بالتزامن مع أي عرض أو خصم آخر.  •

ال يسري العرض في أيام العطل الرسمية واألعياد وتواريخ الذروة.  •

خصم 20% عىل المأكوالت والمشروبات، ال يسري الخصم عىل التبغ أو المائدات أو وجبات البرانش.  •

يرجى التأكد من إحضار بيانات التأكيد لالستفادة من الخصم.  •

تحتفظ جميرا بحق تغيير هذا العرض وشروطه وأحكامه دون أي إعالم مسبق.  •

تُطبق الشروط واألحكام.  •
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