ATLANTIS MASTERCARD SUMMER OFFER 2017

Mastercard Summer Offer 2017 at Atlantis
The Palm, Dubai
When paying with your valid Mastercard
credit or debit card, you can enjoy:
• 25% – 40% off Rooms & Suites
• 25% off at Atlantis Restaurants*
• Free admission to Aquaventure
Waterpark – voted best waterpark in
the UAE
• Free admission to The Lost Chambers
Aquarium
• 25% – 30% off your Dolphin
Encounter at Dolphin Bay
• 25% off at ShuiQi Spa (on treatments
above AED 500)
• Booking dates: 04 June – 30
September 2017
• Staying dates: 04 June – 15 October
2017
• Offer is available on Room only,
Room + Breakfast, and Half-board
packages
Terms and Conditions
Room/Suite Bookings
• Rate is subject to 10% Service Charge
and 10% Dubai Municipality Fee. A
Tourism Dirham Fee of AED20
per bedroom per night is applicable

 في فندق اأتالنتس2017 عرض ماستركارد لصيف
 دبي،النخلة
عند الدفع باستخدام بطاقة الخصم أو االئتمان من
: يمكنك التمتع بما يلي،ماستركارد
 خصم على الغرف واألجنحة٪40 - ٪25 •
* خصم في مطاعم أتالنتس٪25 •
 أفضل- • دخول مجاني إلى حديقة أكوافنتشر المائية
حديقة مائية في اإلمارات العربية المتحدة حسب
التصويت
• دخول مجاني إلى حوض ذا لوست تشامبرز
 من لقاء الدالفين في خليج الدالفين٪30 - ٪25 •
 خصم في منتجع شويكي للسبا (على العالجات٪25 •
) درهم500 التي تفوق
2017  سبتمبر30 -  يونيو4 :• تواريخ الحجز
2017  أكتوبر15 -  يونيو4 :• تواريخ اإلقامة
 أو الغرف مع،• يسري العرض على حجز الغرف فقط
 أو الغرف مع وجبة إفطار ووجبة أخرى،وجبة إفطار

الشروط واألحكام
حجوزات الغرف واألجنحة
 ورسوم٪10 • يضاف إلى السعر رسوم الخدمة بنسبة
 درهما رسوم درهم20  مع،٪10 بلدية دبي بنسبة
السياحة لكل غرفة نوم لكل ليلة واحدة

• السعر محدد على أساس إقامة شخصين بالغين
• Rate based on of 2 adults and 2
children aged 11 and below sharing
 سنة أو أقل في نفس الغرفة11 وطفلين بعمر
the same room
• يجب دفع السعر بالكامل باستخدام بطاقة ائتمان أو
• Offer must be paid in full using a valid
خصم سارية المفعول من ماستركارد
Mastercard debit or credit card
• يجب تقديم بطاقة االئتمان أو الخصم من ماستركارد
• Mastercard debit or credit card used
for payment must be presented upon
المستخدمة في الدفع عند الوصول إلى فندق أتالنتيس
check-in at Atlantis or else full room
وإال سيتم فرض رسوم الغرفة كاملة
charge applies
• قد يتم تطبيق سياسة األيام المستثناة والحد األدنى
• Blackout dates and minimum night
لإلقامة
length stay may apply
• Rooms, special rates and special
• الغرف واألسعار الخاصة والطلبات الخاصة كلها
requests are all subject to availability
تخضع لتوفرها
• Offer is available on Room only,
 أو الغرف مع،• يسري العرض على حجز الغرف فقط
Room + Breakfast, and Half-board
 أو الغرف مع وجبة إفطار ووجبة أخرى،وجبة إفطار
packages
• يخضع العرض للتوفر
• Offer is subject to availability
• Offer valid via Atlantis, The Palm
• يسري العرض على الحجوزات عبر موقع أتالنتس
website, mobile site and Atlantis
 ومكتب، والموقع المخصص للهواتف المتحركة،النخلة
Reservation Office
الحجز في أتالنتيس
• Offer valid for new reservations only
• يسري العرض على الحجوزات الجديدة فقط
• Offer cannot be combined with any
other promotion or discount
• ال يمكن جمع العرض مع أي خصم أو عرض
• No retro claims will be accepted –
ترويجي آخر
offer only valid on new bookings with
• ال تقبل المطالبة بالحجوزات السابقة – يسري
offer selected at time of payment
العرض فقط على الحجوزات الجديدة مع اختيار
• A valid Mastercard must be used to
book and pay for the stay. The
العرض وقت الدفع
Mastercard card holder must stay as
• يجب استخدام بطاقة صالحة من ماستركارد لحجز
a guest to take up this offer
 يجب أن يبقى حامل بطاقة.ودفع ثمن اإلقامة
 A room supplement will apply for
ماستركارد كضيف للحصول على هذا العرض
children 12 years and above, at an

additional rate of AED 556 per night
(dependent on seasonality and room
type booked) inclusive of taxes and
fees
 Airline Loyalty Miles/Points cannot
be earned on this room package

 سنة وما12 • سيتم تطبيق رسم إضافي لألطفال بعمر
 درهما لليلة الواحدة (استنادا إلى556 فوق قدره
الموسم ونوع الغرفة المحجوزة) ويشمل السعر
الضرائب والرسوم
• ال يمكن الحصول على نقاط أو أميال الوالء من
شركات الطيران مع هذا العرض

In-resort activity / day visitation offers
• General Restaurant, Dolphin Bay, Spa,
Aquaventure Waterpark, and Lost
Chambers Aquarium terms & conditions
apply
• Booking dates available from 4 June till
30 September 2017
• Redemption dates available from 4 June
till 15 October 2017
• Offer must be paid in full using a valid
Mastercard debit or credit card
• Offers can be purchased on the Atlantis,
The Palm website, mobile site, Atlantis
Reservation Office, Resort Activity
Booking Points, as well as Aquaventure /
Dolphin Bay / Lost Chambers ticketing
plaza, and in all Atlantis restaurants
• For all offers, the available discount
must be requested by the Mastercard
card holder. Discounts will not be
granted automatically when paying
with a Mastercard
• If a guest has made his booking / activity
purchase online, he/she must present

عروض المنتجع ويوم الزيارة
 خليج،• تطبق الشروط واألحكام العامة للمطاعم
، حديقة أكوافنتشر المائية، المنتجع الصحي،الدالفين
وحوض ذا لوست تشامبرز
 سبتمبر30  يونيو حتى4 • تواريخ الحجز متوفرة من
2017
 أكتوبر15  يونيو حتى4 • تواريخ اإلقامة متاحة من
2017
• يجب دفع السعر بالكامل باستخدام بطاقة ائتمان أو
خصم سارية المفعول من ماستركارد
• يمكن الحصول على العرض عبر موقع أتالنتس
 مكتب، والموقع المخصص للهواتف المتحركة،النخلة
، ومكاتب حجز أنشطة المنتجع،الحجز في أتالنتيس
فضال عن أماكن التذاكر في أكوافنتشر وخليج الدالفين
وذا لوست تشامبرز وفي جميع مطاعم أتالنتس
 يجب طلب الخصم المتاح،• بالنسبة لجميع العروض
 لن يتم منح الخصم.من قبل حامل بطاقة ماستركارد
تلقائيا عند الدفع باستخدام بطاقة ماستركارد
• إذا قام أحد النزالء بحجز الغرفة أو النشاط عبر

•
•
•
•
•

•

•

•

the Mastercard used for booking upon
arrival at the gate or restaurant
otherwise full price will be charged
All offers are all subject to availability
Offer is subject to availability
Offer valid for new reservations only
Offer cannot be combined with any
other promotion or discount
No retro claims will be accepted – offer
only valid on new bookings with offer
selected at time of payment
Blackout dates apply for Aquaventure
Waterpark, Lost Chambers Aquarium
and Dolphin Bay offers: 26 – 30 June
2017, 1 – 6 September 2017
Dolphin Bay offer is only applicable on
Dolphin Encounter programme bookings
only and include free admission to
Aquaventure Waterpark on the same
day. Percentage discount is based on
rack rate of AED 895 for out-of-house
guests and AED 795 for in-house guests.
For in-resort guests, the following rates
apply: AED 555 from 4 – 25 June 2017,
AED 595 from 1 July until 31 August
2017. For day visitors, the following
rates apply: AED 625 from 4 – 25 June
2017, AED 670 from 1 July until 31
August 2017
30% off Dolphin Encounter offer for inresort and day-visitors is only valid
during 4 June – 25 June 2017

 فعليه تقديم بطاقة ماستركارد المستخدمة في،اإلنترنت
الحجز عند الوصول إلى الفندق أو المطعم وإال سيتم
احتساب السعر كامال
• تخضع جميع العروض لتوفرها
• يخضع العرض لمدى التوفر
• يسري العرض على الحجوزات الجديدة فقط
• ال يمكن جمع هذا العرض مع أي خصم أو عرض
ترويجي آخر
• ال تقبل المطالبة بالحجوزات السابقة – يسري
العرض فقط على الحجوزات الجديدة مع اختيار
العرض وقت الدفع
،• تنطبق سياسة األيام المستثناة على حديقة أكوافنتشر
 يونيو30 - 26 :ذا لوست تشامبرز وخليج الدالفين
2017  سبتمبر6 - 1 ،2017
• ينطبق عرض خليج الدالفين فقط على حجوزات
 ويشمل الدخول المجاني إلى،برنامج لقاء الدالفين
 ويستند خصم النسبة.حديقة أكوافنتشر في نفس اليوم
 درهما لغير895 المئوية على السعر العادي بقيمة
. درهما للنزالء داخل الفندق795نزالء الفندق و
555 : تطبق األسعار التالية،بالنسبة لنزالء الفندق
1  درهما من595 ،2017  يونيو25 - 4 درهما من
 بالنسبة لغير.2017  أغسطس31 يوليو وحتى
- 4  درهما من625 : تطبق األسعار التالية،النزالء
31  يوليو إلى1  درهما من670 ،2017  يونيو25
2017 أغسطس
 على لقاء الدالفين للنزالء وغير٪30 • خصم الـ

2017  يونيو25  يونيو إلى4 النزالء يسري فقط من
• The general Aquaventure Waterpark
Mastercard offer for day visitors is only
• يسري عرض ماستركارد العام على أكوافنتشر لغير
applicable on single admission tickets.
 األسعار هي.النزالء فقط على تذاكر الدخول الفردية
Rates are AED 240 (adults) and AED 205
 دراهم (لألطفال تحت205  درهما (للبالغين) و240
(children under 1.2 meters tall). From 4
: يونيو تطبق األسعار التالية25 - 4  من.) متر1.2
– 25 June the following rates apply: AED
110 (adults) and AED 75 (children under
 درهما (لألطفال تحت75 دراهم (للبالغين) و110
1.2 meters tall
) متر1.2
• The UAE Resident Aquaventure
• يسري عرض ماستركارد ومدينة أكوافنتشر المائية
Waterpark Mastercard offer is only
.للمقيمين في اإلمارات فقط على تذاكر الدخول الفردية
applicable on single admission tickets.
Rates are AED 175 (adults) and AED 150
 درهم150 درهما (للبالغين) و175 األسعار هي
(children under 1.2 meters tall). From 4
4  تطبق األسعار التالية من.) متر1.2 (لألطفال تحت
– 25 June the following rates apply: AED
 دراهم105  درهما (للبالغين) و149 : يونيو25 149 (adults) and AED 105 (children
 يجب على الضيوف تقديم.) متر1.2 (لألطفال تحت
under 1.2 meters tall). Guests must
بطاقة الهوية اإلماراتية وبطاقة ماستركارد المستخدمة
present their UAE resident ID and
Mastercard used for purchase at time of
في الحجز وقت الوصول
arrival
• يسري عرض ماستركارد وحوض ذا لوست تشامبرز
• The general Lost Chambers Aquarium
90  األسعار هي.العام فقط على تذاكر الدخول الفردية
Mastercard offer for day-visitors is only
) متر1.2  درهما (لألطفال تحت68درهما (للبالغين) و
applicable on single admission tickets.
Rates are AED 90 (adults) and AED 68
• لالستفادة من عرض ماستركارد على األنشطة
(children under 1.2 meters tall)
 يجب تقديم بطاقة هوية إماراتية،للمقيمين في اإلمارات
• To avail the Mastercard activity offer for
سارية المفعول أو تأشيرة اإلقامة في اإلمارات عند
UAE residents, a valid UAE resident ID or
 وإال سيتم تقديم عرض ماستركارد لغير،الوصول
UAE visa must be presented upon arrival
or else non-resident Mastercard offer
المقيمين
will be charged
 وحوض، ومدينة أكوافنتشر،• عروض خليج الدالفين
• Dolphin Bay, Aquaventure Waterpark
 أشخاص كحد4 ذا لوست تشامبرز صالحة لعدد
and The Lost Chambers Aquarium offers
 بما في ذلك حامل البطاقة،أقصى
are valid for up to 4 guests including the

card holder

الشروط واألحكام اإلضافية الخاصة باألغذية
Additional Food & Beverage specific offer
والمشروبات
Terms & Conditions
• F&B offer does not apply to room
• ال ينطبق عرض المأكوالت والمشروبات على خدمة
service, Aquaventure Waterpark
 والفعاليات، ومطاعم مدينة أكوافنتشر المائية،الغرف
restaurants, special events, brunches,
 وعروض، وفعاليات ناسيمي، والبرنش،الخاصة
Nasimi events and Iftar/Suhoor
اإلفطار والسحور في خيمة أساطير
offerings in Asateer tent
• Offer is valid for up to 8 guests
 ضيوف بما في ذلك8 • العرض صالح لما يصل إلى
including card holder
حامل البطاقة
• To avail any restaurant Food &
• لالستفادة من أي عرض على المأكوالت والمشروبات
Beverage offer, payment must be
 ينبغي السداد مباشرة وبشكل كامل في،في المطاعم
made directly and in full at the
،المطعم باستخدام بطاقة خصم أو ائتمان من ماستركارد
restaurant using your Mastercard
debit or credit card and the offer
وينبغي طلب العرض من قبل الضيف وإال سيتم تطبيق
must be requested by the guest
السعر الكامل
otherwise full rate will apply
• لن يتم تطبيق عرض المأكوالت والمشروبات على
• Food & Beverage offer will not apply
فواتير المطاعم المدمجة مع حجوزات الغرف
to restaurant bills charged to the
guest room

Additional Spa specific offer Terms &
Conditions
• To avail the Spa offer, payment must
be made directly and in full at ShuiQi
Spa using your Mastercard debit or
credit card and the offer must be
requested by the guest

الشروط واألحكام اإلضافية للمنتجع الصحي
 ينبغي الدفع مباشرة،• لالستفادة من عرض السبا
وبالكامل في منتجع شويكي باستخدام بطاقة خصم أو
ائتمان من ماستركارد وينبغي طلب العرض من قبل
الضيف
• يسري العرض فقط على العالجات التي تزيد قيمتها

• Offer only valid on treatments valued
above AED 500 per person
• Offer does not apply on ShuiQi Spa
retail products
• Offers are valid for up to 4 guests
including card holder

 درهم للشخص الواحد500 عن
• ال ينطبق العرض على منتجات شويكي للسبا
 ضيوف بما في4 • العروض صالحة لما يصل إلى

To book the offer kindly visit www.atlantisthepalm.com/mastercard

ذلك حامل البطاقة

