
Terms & Conditions 

 

• Offer subject to availability. 

• Available at select Jumeirah Restaurants:  

o Jumeirah Emirates Towers: Mundo, Daefi Lounge 

o Jumeirah Al Naseem: The Palmery, Al Mandhar 

o Jumeirah Mina A’Salam: Hanaya, AL Samar, Tortuga, Zheng He’s 

o Jumeirah Al Qasr: Arboretum, Al Fayrooz 

o Burj Al Arab Jumeirah: Sahn Eddar, Al Iwan 

o Jumeirah Saadiyat Island: Tean, White, Majlis, Lobster Lounge 

o Jumeirah Zabeel Saray: The Rib Room, Al Nafoorah, Imperium, Plaj, 

Sultans Lounge, Amala 

o Jumeirah Creekside Hotel: Nomad, Cuba 

o Zabeel House The Greens: Social Company 

o Jumeirah Beach Hotel: Beachcombers, Villa Beach. Kitchen 

Connection, Pearl Lounge, Fika 

o The Carlton Tower: Al Mare 

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

• Offer is valid until December 31st, 2022. 

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

or arrival at the restaurant. 

• Offer is only valid for bookings made within the venue and not later or on 

guest stay bills. 

• Restaurant dress code must be followed, see restaurant website for more 

details. 

• Valid for all Visa cardholders from all issued countries. 

• 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. 

• 20% off on food and beverage, and not valid on tobacco, banquet events 

and brunches.  

• Please ensure to bring your confirmation details to avail the discount.  

• Jumeirah reserves the right to amend this offer and terms and conditions 

without prior notice. 

 

 



 .التّوفر إلمكانية العروض تخضع •
 :مختارة  جميرا مطاعم في متوفرة •

 ضيفي  ردهة موندو، :اإلمارات أبراج جميرا •
 المنظر  بالمري، ذا :النسيم جميرا •
 هيز  زينغ تورتوغا، السمر، ردهة هنايا، :السالم مينا جميرا •
 الفيروز أربوريتم، :القصر جميرا •
 اإليوان الدار،  صحن :جميرا العرب برج •
 الونج لوبستر السعديات، مجلس وايت، تين، :السعديات  جزيرة جميرا •
 آماال  السلطان، ردهة البالج، إمبيريوم، النافورة، روم، ريب ذا :سراي زعبيل جميرا •
 كيوبا  نوماد، :الخور فندق جميرا •
 كومباني  سوشال :غرينز ذا هاوس زعبيل •
 فايكا  الونج، بيرل كونكشن، كيتشن بيتش، فيال مبرز، بيتشكو :هوتيل بيتش جميرا •
 الماره  :تاور كارلتون فندق •

 .العرض من لالستفادة الدفع عند Visa بطاقة تقديم يجب •
 .2022 ديسمبر  31 حتى العرض يسري •
 .المطعم إلى الوصول عند أو الحجز عندVisa " عرض" ذكر يرجى: مسبق بحجز القيام يجب •
 إلى الفاتورة إضافة أو الدفع تأجيل يمكن ال الوقت، ذلك في والدفع المطعم في لحجز القيام عند فقط العرض يسري •

 .الضيف إقامة فاتورة
 .التفاصيل من لمزيد مطعم كل موقع زيارة يرجى المطعم، في المطلوب بالزي االلتزام يجب •
 .إصدارها بلد كان أيا   وذلك  Visaتبطاقا حاملي لجميع العرض يسري •
 .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 •
 .الرسمية العطل أيام العرض يسري ال •
 .البرانش وجبات أو المائدات أو التبغ على الخصم يسري ال والمشروبات، المأكوالت على  %20خصم •
 .الخصم من لالستفادة التأكيد بيانات إحضار من التأكد يرجى •
 .مسبق إعالم أي  دون وأحكامه وشروطه العرض هذا تغيير بحق جميرا تحتفظ •

 
 

 


